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T
anpa terasa RS PHC Surabaya telah berusia
15 tahun pada 1 September. Tentunya hal
ini sangat membanggakan. Namun, kami
akan terus berupaya meningkatkan kua litas

layanan kepada masyarakat. Kami akan tetap
berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi
masyarakat.

Di edisi ini, Sehati mengambil tema Minimal In-
vasif, yaitu pembedahan dengan luka sayat kecil. Ke-
untungannya, operasi akan berjalan lebih cepat dan
Anda tidak perlu rawat inap lama-lama pasca operasi. 

Bonusnya, kini berbagai macam penyakit bisa dia -
ta si dengan minimal invasif. Misalnya diabetes,
menghilangkan batu empedu, kista, bahkan kecetit
atau nyeri pada punggung. Anda penasaran? Simak di
rubrik Sajian Utama kami.

Selain itu, bagi Anda penderita diabetes, jangan
lewatkan rubrik Herbal Medik. Karena kami
mengumpulkan beberapa jenis bahan makanan yang
bisa membantu Anda mengatur lonjakan gula darah.

Begitu juga di rubrik Seksologi. Ternyata tidak
hanya pria yang bisa mengalami disfungsi seksual,
wanita juga bisa. Simak bahasannya di halaman 20.
Anda juga wajib waspada jika buah hati Anda mulai

menunjukkan kebosanan saat belajar. Jangan-jangan
cara belajarnya yang salah. Langsung saja ke rubrik
kids corner untuk mengetahuinya.

Anda yang ingin mengecilkan perut, tidak perlu
jauh-jauh ke gym. Cukup lakukan di rumah. Contoh
beberapa gerakan senam yang efektif mengecilkan otot
perut Anda di rubrik Senam. Lakukan dengan rutin ya.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca. Se-
moga kami selalu bisa membuat Anda lebih sehat dan
bugar. 

Salam

PEMBEDAHAN
DENGAN

LUKA SAYAT
KECIL

Dr. Nunung Nugroho , Sp.KFR.,MARS
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Tim
Penyusun
Majalah

6 Makanan yang Baik untuk Penderita Diabetes.
Anda penderita diabetes? Ada beberapa bahan makanan
dengan glikemik indeks rendah yang baik dikonsumsi
oleh penderita diabetes. Simak ulasan 6 makanan yang
baik untuk penderita diabetes.

foto: Net

foto: Net

Mengenal tindakan Bronkoskopi dibidang Paru.
Pernahkah Anda atau anak Anda tersedak benda
asing ke dalam saluran pernapasan? Tak perlu
panik. Kini Anda bisa mengguna kan teknologi
minimal invasif dise but bronkoskopi.
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TANYA JAWAB

foto: Net

Salam Sehati. Saya sedang mengalami per-
soalan kesehatan yang mengganggu. Suami saya (30
tahun) seorang perokok berat. Beberapa minggu ter-
akhir, dia sering batuk-batuk. Saya khawatir dengan
keadaannya karena sejak remaja dia sudah menjadi
perokok aktif. Apa saja penyakit paru-paru yang
mungkin dialami karena merokok? Apakah saya dan
anak saya (5 tahun) sebagai perokok pasif juga akan
terkena dampaknya? Terima kasih atas jawabannya.

Lutfia – Sidoarjo 

Jawab:
Ibu Lutfia yang berbahagia. Kebiasaan merokok

memang berdampak pada kesehatan pernapasan kita,
baik itu pada perokok aktif maupun perokok pasif
(bisa dimulai sejak usia anak sampai tua). 

Mengingat usia suami ibu yang masih muda,

keluhan batuk ini sangat berkaitan dengan kebia saan
merokok yang mengiritasi saluran napas (bronchitis).
Bila kebiasaan merokok ini diteruskan dalam waktu
lama akan merusak struktur saluran nafas, dapat berlan-
jut menjadi paru-paru molor (Penyakit Paru Obstruktif
Kronik), bahkan merangsang terjadinya kanker paru. 

Sarankan suami ibu untuk berhenti merokok. Bila
suami ibu menyadari akan bahaya merokok dan ingin
menghentikannya. Dukungan keluarga dan orang-
orang terdekat sangat dibutuhkan. Konsultasikan ke
dokter apabila keluhan masih didapatkan. Semoga
lekas sembuh. l

Konsultasi Dokter
Oleh: 

Dr. Tjipto Wibowo, Sp.P 
(Spesialis Paru)
Jadwal Praktik:

Senin s/d Jum’at 07.30 - 14.30 WIB
Sabtu 07.30 - 12.00 WIB

Suami Perokok
Berat, Bagaimana
Kesehatannya ?

Salam kenal Sehati. Saya sedang hamil 3 bulan dan mengidap
penyakit TBC. Apakah ada efeknya obat TBC terhadap janin saya?
Apa yang harus saya lakukan untuk meminimalisir efeknya? Terus
terang saya khawatir terhadap janin saya. Terima kasih.

Tisna – Surabaya  

Jawab:
Dear Ibu Tisna, sebelumnya selamat atas kehamilan Anda. Pada

umumnya pengobatan tuberkulosis (TBC) paru aman untuk ibu hamil
dan janinnya. Pengobatan tersebut juga tidak mempengaruhi per sa -
lin an, kecuali injeksi streptomycin yang bisa menyebabkan gangguan
pendengaran pada janin. 

Pada kondisi berat, tuberkulosis dapat mengakibatkan penu-
runan fungsi paru, yang nantinya bisa mengganggu proses persalinan
normal (proses mengejan) . 

Segera mulai pengobatan tuberkulosis untuk meminimalisir efek
ke janin ibu. Jaga selalu asupan nutrisi agar kondisi ibu dan janin
senantiasa baik. Tetap disiplin dalam mengonsumsi obat tuberkulo-
sis. Semoga ibu dan si kecil senantiasa sehat selalu. Salam hangat.

Mengidap TBC, Bagaimana
Janin Saya ?

foto: Net
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NYERI HIDUNG?
WASPADAI 

RHINOSINUSITIS?

Oleh:
dr. Wiyono Hadi, Sp. THT-KL
(Spesialis THT )
Jadwal praktik:
Senin-Kamis, pukul 07.30-15.00 WIB
Jum’at, pukul 08.30-11.30 WIB
Sabtu, pukul 07.30-12.30 WIB
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ama…hidung adik
sakit sekali…, ter -
ka dang keluhan
seperti itu tidak
jarang terde ngar di
telinga kita, se-

hingga sebagai orang tua kita harus waspada
atas setiap keluhan yang diucapkan si kecil.
Keluhan nyeri pada hidung terkadang bisa
juga sebagai pertanda adanya rhinosinusitis. 

Rhinosinusitis merupakan radang atau
pembengkakan pada mukosa (selaput lendir)
hidung dan sinus paranasal, yaitu ruangan
udara yang ada di antara tulang hidung, pipi
dan tulang alis mata. Rongga tersebut
berfungsi menghasilkan mukus, yaitu lendir
yang kita kenal dengan kata ingus.

Rhinosinusitis sendiri dapat kita bedakan
menjadi 2 yaitu rhinosinusitis akut dan rhi-
nosinusitis kronis, biasanya pada rhinosinusi-
tis akut, keluhan yang dirasakan selama ± 12
minggu namun pada rhinosinusitis kronis bisa
lebih dari 12 minggu.

Penyebab

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya
rhinosinusitis seperti, virus, bakteri, jamur, in-
feksi pada kerongkongan, infkesi pada aman-
del, jamur, polip. 

Flu & alergi dapat juga menjadi salah satu
penyebab rhinosinusitis karena pada saat flu
lendir diproduksi secara berlebih atau menu-
tupi rongga sinus

Gejala

Gejala yang sering ditimbulkan adalah
pilek dengan ingus kental dan sebagian keluar
melalui tenggorokan, nyeri di daerah dahi,

pipi, hidung & diantara mata, bila akut diikuti
demam, sakit kepala serta gangguan indra
penciuman.

Pengobatan

Terdapat beberapa perbedaan pengobatan
bagi penderita rhinosinusitis, 

Rhinosinusitis akut diberikan pengobatan
selama 10-14 hari.

Rhinosinusitis kronis diberikan pengo batan
untuk 3-4 minggu. 

Jika pasien mengalami peradangan yang
berulang, tindakan pembedahan merupakan
salah satu solusi yang bisa lakukan. Tehnik
pembedahan sinus dengan bantuan alat en-
doscopy yang biasa kita sebut dengan FESS
(Funcional Endoscopy Sinus Surgery). 

Kenapa menggunakan alat endoscopy?
Hal ini karena lebih nyaman bagi penderita,
pembedahan minimal tanpa luka operasi pada
wajah, lebih fisiologis (fungsi-fungsi hidung
dan sinus dapat dipertahankan, rawat inap
singkat serta dengan alat endoscopy rongga
sempit pada hidung dan sekitarnya yang sulit
dilihat dengan mata secara langsung akan
tampak dengan jelas, sehingga kelainan ke-
cilpun dapat diketahui.

Segera konsultasikan ke dokter spesialis
THT jika terjadi keluhan nyeri pada hidung.

M

“
“

Tidak ada irisan
operasi di daerah

wajah
PENYEBAB

PENGOBATAN

GEJALA
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Duh, Perutku Nyeri...!
Waspadai Penyakit
Batu Empedu
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“
ebenarnya tidak semua batu
kandung empedu harus di-
operasi. Jika diameter batu
kandung empedu kurang
dari 1 cm, hanya ada satu
biji dan tidak menimbulkan

gejala, maka Anda cukup meminum obat.
Namun, jika batu kandung empedu sudah

menimbulkan keluhan dan sudah terjadi pe -
radangan, sebaiknya dilakukan pembedahan.
Apalagi jika diameter batu kandung empedu
lebih dari 1 cm dan terdapat lebih dari satu biji.
Para penderita batu kandung empedu dengan
diabetes militus juga disarankan untuk me la -
kukan pembedahan. 

Jika ukuran batu kandung empedu sudah
lebih dari 1 cm dan dibiarkan, maka dapat
meng akibatkan radang kandung empedu atau
batu kandung empedu bisa turun pada saluran
empedu, sehingga menyebabkan penyumbatan
pada saluran utama. Hal itu ditandai dengan
munculnya warna kekuningan pada mata. Se-
lain itu, jika dibiarkan bisa mengakibatkan
keganasan pada kandung empedu

Proses pembedahan dilakukan dengan
menggunakan laparoscopy yang sudah menjadi
“Gold Standard” untuk penanganan batu kan-

dung empedu. Batu kandung empedu akan di-
ambil dengan alat laparoscopy melalui irisan
kecil di perut. 

Ada beberapa keuntungan jika dioperasi
dengan laparoscopy. Luka sayatan hanya seki-
tar 5 mm -1 cm, sehingga meminimalkan nyeri
sesudah operasi. Anda juga tidak perlu rawat
inap yang lama, hanya sekitar satu hari pasca
operasi. Selain itu, dengan laparoscopy dokter

juga bisa sekaligus mengevaluasi organ-organ
dalam perut yang lain

Faktor Penyebab 

Batu kandung empedu terjadi karena
adanya penumpukan atau gangguan sintesa dari
kolesterol atau lemak. 

Pada umumnya batu kandung empedu ditun-
jukkan pada kondisi yang dikenal dengan 4 F yaitu
female (wanita), fat (obesi tas), fertile (wanita
dengan banyak anak), dan forty (usia di atas 40
tahun). 

Namun, tidak menutup kemungkinan laki-
laki juga dapat menderita batu kandung em -
pedu. Ini karena pola atau gaya hidup yang
tidak sehat, seperti sering mengonsumsi ma kan -
an berlemak.

Ada beberapa gejala awal yang menandai
batu kandung empedu. Anda patut waspada
jika perut terasa kembung seperti sakit maag.
Apalagi jika sudah terjadi peradangan, maka
akan muncul rasa nyeri di perut bagian kanan
atas. l

FAKTOR PENYEBAB

Oleh:
Dr. Andy Achmad Suanda, Sp.B.FINACS
Jadwal Praktik:
Senin dan Kamis 16.00 - 18.00
Rabu 17.00 - 19.00

Banyak penderita batu kandung empedu yang masih
takut untuk melakukan pembedahan. Namun dengan

laparoscopy, batu kandung empedu bisa hilang dengan
sayatan kecil.

S

“Batu kandung empeduterjadi karena adanya
penumpukan atau

gangguan sintesa dari
kolesterol atau lemak.
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Oleh: 
Dr. Tjipto Wibowo, Sp.P
(Spesialis Paru)
Jadwal Praktik:
Senin s/d Jum’at 07.30 - 14.30 WIB
Sabtu 07.30 - 12.00 WIB

MENGENAL
TINDAKAN

BRONKOSKOPI
DIBIDANG

PARU

Pernahkah Anda atau anak Anda
tersedak benda asing ke dalam
saluran pernapasan? Tak perlu
panik. Kini Anda bisa
menggunakan teknologi minimal
invasif disebut bronkoskopi.

foto: Net



11OKTOBER - DESEMBER 2014

ronkoskopi merupakan selang khusus yang di-
masukkan ke dalam saluran pernafasan. Benda
asing yang tersangkut itu, kemudian diambil
menggunakan jepitan. Metode tersebut tidak
menyebabkan efek samping maupun risiko
yang terlalu besar, dibanding dengan me la ku -
kan pembedahan. 

Sebenarnya bronkoskopi merupakan sebuah prosedur paru-paru
yang memungkinkan dokter untuk melihat langsung ke dalam laring,
trakea dan bronkus. Selain itu, bronkoskopi juga bisa digunakan
untuk mendapatkan sampel atau bahan dengan biopsi dari setiap ke-
lainan yang ditemukan di daerah tersebut. 

Diagnostik dan Terapi 

Bronkoskopi bisa digunakan untuk diagnostik dan terapi.
Dikatakan diagnostik, bila bronkoskopi dilakukan untuk membantu
dokter dalam menetapkan atau mendiagnosis suatu kelainan paru. 

Namun, bronkoskopi juga bisa digunakan untuk terapi atau pe -
ngobatan pada keadaan seperti pengambilan benda asing dalam
salur an nafas, misalnya jarum pentul, kacang hijau, beras, kelereng,
atau benda lainnya, menghentikan pendarahan, mengambil sumbatan
darah dan lender yang mengental. 

Bisa juga untuk aspirasi sesuatu bahan, membersihkan pe numpukan
secret dalam saluran nafas (bronchial toilet), batuk darah, abses paru, pe-
masangan stent trakeobronkial, dan pemasangan pipa trakeal. 

Jika ada kecurigaan adanya keganasan, adanya sumbatan di per-
cabangan saluran napas, mencari sumber darah, mencari penyebab
kelainan di saluran pernapasan, dokter paru juga biasanya menggu-
nakan bronkoskopi. 

Ada beberapa indikasi yang membuat dokter melakukan pe-
meriksaan bronkoskopi. Contohnya penderita yang dicurigai
menderita kanker paru, kelainan Rontgen Thoraks dan batuk berulang
yang tidak diketahui penyebabnya, mengi, dikarenakan sumbatan
benda asing (lender, darah, tumor dll), pengembangan paru yang tidak
sempurna atau atelektasis. 

Bronkoskopi juga bisa dilakukan pada penderita yang terbaring
lama dengan menggunakan mesin pernafasan (ventilator mekanik).
Pada keadaan tertentu bila dibutuhkan seperti halnya pengambilan
benda asing, aspirasi, plak mukus dan lain-lainnya.

Selain merupakan salah satu tindakan minimal invasif ke dalam
saluran pernapasan, efek samping bronkoskopi juga sangat minimal,
antara lain hipoxia (kekurangan oksigen). Namun bisa diatasi dengan
pemberian oksigen sebelum dilakukan prosedur tindakan. l

Sebelum dilakukan bronskoskopi, pasien
harus melakukan pemeriksaan fisik, pemerik-
saan darah rutin, faktor pembekuan darah,
waktu perdarahan, pemeriksaan rontgen
rongga dada atau CT Scan atas indikasi medis,
pemeriksaan EKG, spirometri (pemeriksaan
fungsi paru) dan pemeriksaan lain atas indikasi
medis. 

Bronkoskopi bisa dilakukan bila meme -
nuhi persyaratan, yaitu fungsi paru dan jan-
tung dalam kondisi baik. Selain itu, pasien
yang akan melakukan bronkoskopi harus pua -
sa minimal enam jam sebelum tindakan pe-
meriksaan ini dilakukan. 

Biasanya bronkoskopi dilakukan dengan
bius lokal. Namun, bila pasien tidak kooperatif,
maka perlu bius total. l

B

PUASA DULU

DIAGNOSTIK DAN TERAPI
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Oleh: 
Dr. Eighty Mardiyan K. Sp.OG
(Spesialis Kandungan)
Jadwal Praktik:
Selasa 18.00 - 20.00
Kamis 15.00 - 18.00
Jumat 15.00 - 20.00

Berdasarkan tingkat keganasannya, kista
terbagi menjadi dua, yaitu non-neoplastik dan
neoplastik. Kista non-neoplastik sifatnya jinak
dan biasanya akan mengempis sendiri setelah
2 hingga 3 bulan. Sementara kista neoplastik
umumnya harus dioperasi. Namun hal itu pun
tergantung pada ukuran dan sifatnya.

Tak Disadari

Biasanya, kemunculan kista tidak di -
sadari oleh penderitanya. Terkadang juga
menghilang sebelum penderita mengetahui
adanya kista tersebut. Meski demikian, bebe -
rapa wanita mengeluhkan adanya nyeri di
daerah perut atau perut bagian bawah. 

Nyeri tersebut muncul, jika kista pecah.
Itu karena membesarnya kista dan peregang -
an jaringan di sekitarnya, pendarahan di
dalam kista, atau karena terpuntirnya kista
yang mengganggu pembuluh darah di seki-
tarnya. Kista yang berukuran besar dapat
menimbulkan penekanan atau pergeseran
organ di sekitarnya.

Namun, ada beberapa gejala yang bisa
Anda waspadai, seperti cepat kenyang, kem-
bung, sering merasa ingin buang air besar, sulit
BAB, atau nyeri saat berhubungan seksual. 

Karena tanpa gejala yang khusus, kista
umumnya baru diketahui saat  pasien men-
jalani pemeriksaan ultrasonografi (USG) atau
pemeriksaan di daerah perut bagian bawah. 

Pada wanita berusia kurang dari 40 tahun,
kista biasanya berupa kista folikuler atau kista
korpus luteum yang tidak berbahaya. Kista jenis
ini biasanya akan menghilang dengan sen diri -
nya dalam beberapa bulan.

Untuk kasus kista yang jinak, dilakukan
observasi dalam beberapa bulan untuk meli-
hat apakah kista menghilang dengan sen diri -
nya. Jika kista tampak padat, dilakukan
pe meriksaan tambahan.

Kista yang berbentuk tumor dapat dike -
luar kan melalui tindakan pembedahan untuk
pengeluaran kista bisa dilakukan dengan la-
paroskopi teru tama jika menimbulkan nyeri
berat, tidak menghilang atau ada kecurigaan
keganasan. Setelah dikeluarkan, jaringan kista
diperiksa menggunakan mikroskop untuk
menentukan jenis kista. l

ista termasuk tumor
jinak yang paling sering
ditemui. Tumor ini ter-
bungkus oleh selaput
semacam jaringan di or -
gan reproduksi perem-

puan. Bentuknya kistik, berisi cairan kental,
dan ada pula yang berbentuk anggur. Kista
juga ada yang berisi udara, cairan, nanah,
ataupun bahan-bahan lainnya. 

Kumpulan sel-sel tumor itu terpisah de -
ngan jaringan normal di sekitarnya dan tidak
dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Itulah
sebabnya tumor jinak relatif mudah diangkat
dengan jalan pembedahan, serta tidak mem-
bahayakan kesehatan penderitanya.

WASPADAI
KISTA

KISTA MERUPAKAN SALAH SATU PENYAKIT
YANG MENJADI MOMOK BAGI PARA WANITA.

APA SEBENARNYA KISTA?

K

TAK DISADARI
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Oleh: 
Dr. Santoso Kusumo Widagdo, Sp. OG
(Spesialis Kandungan)
Jadwal:
Sabtu jam 13.00 WIB
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aparoskopi merupakan
salah satu me tode pembe-
dahan. Laparoskopi tidak
hanya digu nakan sebagai
pengobatan, tetapi juga
untuk diagnosa. Dalam

waktu 25 tahun laparoskopi berkembang pesat. 
Metode ini merupakan salah satu cara

pembedahan tanpa membuat irisan yang
besar. Suatu tabung dengan diameter kurang
lebih 1 cm yang di dalamnya terdapat su -
sunan lensa dikenal sebagai laparoskop, di-
masukkan melalui irisan kecil ke dalam
rong ga perut (seperti suatu teropong). Pada
ujung laparoskop dipasang kamera kecil untuk
memungkinkan dokter melihat organ pelvis
melalui suatu layar monitor. 

Laparoskopi bisa digunakan untuk me -
ngatasi beberapa penyakit. Paling sering digu-
nakan untuk mencari dan menentukan

pe  nyebab nyeri panggul kronis (nyeri lebih
dari 6 bulan) dan kasus infertilitas. 

Selain itu, juga bisa menjadi salah satu so-
lusi untuk endometriosis, mioma uteri, kista ova -
rium, kehamilan ektopik, sterilisasi, pe ngang-
 katan rahim, masalah pelvis (misalnya tidak bisa
menahan kencing atau kandungan turun). 

Risiko dan Keuntungan 

Laparoskopi memiliki bebe rapa keun -
tung an, dibanding operasi perut terbuka yang

memerlukan irisan yang lebih besar, rasa nyeri
akibat laparoskopi tentu saja lebih ringan.
Anda juga tidak perlu rawat inap terlalu lama
di rumah sakit. 

Risiko infeksi juga lebih kecil dan masa
pemulihan pasca operasi lebih cepat dari
pembedahan terbuka. Bahkan dapat dila -
kukan perawatan dalam waktu singkat seperti
rawat jalan dan pulang ke rumah pada hari
yang sama. Irisan yang lebih kecil akan mem-
berikan penyembuhan yang lebih cepat dan
jaringan parut yang lebih kecil.  

Dokter akan memberi informasi kapan
pasien dapat melakukan aktivitas normal
kembali. Untuk tindakan minor, seringkali
kegiatan normal dilakukan setelah 1 atau 2
hari. Sementara untuk yang lebih kompleks,
memerlukan waktu lebih lama dan dianjurkan
untuk menghindari aktivitas yang berat atau
olahraga berlebihan. l

L
Atasi Kista tanpa
Bekas Jahitan pada Perut

“
“

Irisan luka pada
laparoskopi lebih kecil
dari pembedahan

terbuka.

RISIKO DAN KEUNTUNGAN
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Salah satutindakan yang dapatdilakukan untukmengatasi kista,
yaitu

laparoskopi.
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Pernahkah Anda kecetit sampai berasa nyeri
punggung? Ternyata kecetit yang terkadang
disepelekan bisa memberikan akibat yang
serius. Namun, Anda tidak perlu khawatir.

Anda bisa mempertimbangkan teknik bedah
microdecompression.

ATASI KECETIT
Oleh:
dr. M. Faris, Sp. BS
(Spesialis Bedah Syaraf)
Jadwal Praktik:
Senin 08.00 - 10.00 dan 16.00 - 19.00 WIB
Selasa 17.00 WIB
Rabu  15.00 WIB
Kamis: 08.00 - 10.00 WIB

foto: Net
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icrodecompression
merupakan prosedur
bedah yang bersifat
minimal invasif (pem-
bedahan dengan luka
sayat kecil), biasanya
untuk mengatasi nyeri

leher dan punggung bawah akibat Herniated Nu-
cleus Pulposus (HNP) atau orang awam menye-
butnya kecetit. Sebenarnya teknik ini sudah
dikenal lama sekitar tahun 90an, tetapi trennya
baru beberapa tahun ini. 

Banyak orang berpendapat, jika operasi pung-
gung pasti dilakukan operasi besar dengan pem-
bedahan lebar dan pemasangan pen. Mungkin
untuk kasus-kasus khusus yang kerusakannya
parah perlu dilakukan. Namun, jika yang rusak
hanya satu atau dua ruas, cukup dilakukan mi-
crodecompression. 

Cara kerja microdiscectomy adalah menghi-
langkan nucleus pulposus yang keluar dan menekan
syaraf. Tindakan ini tanpa mngubah struktur tulang
punggung bagian bawah, yang meliputi sendi, liga-
men dan otot.

Setelah nucleus pulposus yang keluar dihi-
langkan, tidak ada lagi penekanan pada syaraf,
karena itu nyeri bisa hilang.

Tanpa Bekas

Pembedahan tidak akan mengganggu struktur
tulang belakang. Kadang orang khawatir pembe-
dahan di tulang belakang akan meninggalkan
bekas. Jika menggunakan microdecompression
ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkan risiko terse-
but. Tulang belakang akan tetap stabil. Setelah
ope rasi bisa langsung latihan jalan, tetapi itu juga
bergantung keberanian pasien. 

Operasi ini cukup aman karena dikerjakan
dengan mikroskop, sehingga komplikasinya mini-
mal. Operasi juga berlangsung singkat dibanding
cara konvensional, sekitar1-2 jam tergantung kon-
disi pasien. 

Nyeri Menjalar

Tidak semua nyeri punggung bisa dia tasi de -
ngan microdecompression. Jika nyeri punggung
bisa dikurangi dengan terapi fisik, penggunaan
obat, hingga latihan khusus, maka tidak diper-
lukan proses pembedahan.

Gejala

Ketika Anda mengalami nyeri punggung atau
nyeri leher yang tidak sewajarnya atau menjalar
hingga ke bagian tubuh yang lain seperti tangan,
punggung, paha, pantat, bahkan hingga ujung-
ujung jari kaki, waspadai adanya gangguan pada
punggung Anda. 

Jika keluhan nyeri punggung di biarkan maka
akan dapat mengganggu cara berjalan Anda, hingga
bisa mengubah postur tubuh. Hal ini dikarenakan
saat Anda menahan nyeri, bentuk tulang punggung
tidak akan lurus malah jadi berputar. Lama kelamaan
postur tulang punggung akan berubah membentuk
F/S karena menahan nyeri dan lambat laun bisa me -
ngakibatkan lumpuh. l

“
“

Microdecompression
tidak mengganggu
struktur tulang
belakang

M

Kecetit at
au HNP

Tulang belakang memiliki ban-
talan yang sifatnya elastis, sehingga
membantu fleksibilitas tulang  bela -
kang saat tubuh bergerak. Jika ban-
talan lunak diantara ruas-ruas tulang
belakang mengalami tekanan dan
pecah, akan menyebabkan pe nyem -
pitan dan terjepitnya urat-urat syaraf
yang melalui tulang belakang. Itulah
yang disebut Herniated Nucleus
Pulposus (HNP).

Penyebabnya bermacam-ma -
cam. Misalnya, lifestyle atau gaya
hidup, kelebihan berat badan dan
trauma, terutama jatuh dari keting-
gian. Trauma yang dimaksud tidak
hanya akibat kecelakaan, tetapi bisa
juga karena salah posisi tidur. 

Anda juga harus berhati-hati
ketika mengangkat beban yang be rat.
Jika posisinya tidak seimbang, tu lang
punggung bisa terbebani secara
berlebihan, sehingga mengakibatkan
HNP. Sebaliknya jika me ngangkat
beban yang ringan, juga bi sa teraku-
mulasi untuk waktu yang lama jika po-
sisinya tidak seimbang. l

foto: Net
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encoba aktivi-
tas baru akan
mengua t k an
ikatan dan me -
nambah keinti-
man. Mood
An da juga akan

me ningkat, sehingga Anda akan menikmati
pengalaman tersebut, meski harus meng-
hadapi tantangan.

Dengan beraktivitas bersama, rasa per-
caya diri di dalam sebuah hubungan akan
menguat. Hal itu bisa menjadi bekal untuk
mengurangi pergesekan akibat perbedaan di
masa depan. Apalagi banyak kegiatan out-

door yang akan memaksa Anda melepaskan
gadget, sehingga Anda akan mendapatkan
keintiman yang mungkin tidak Anda da -
patkan saat kencan normal. Ini aktivitas yang
bisa dicoba. 

1. Belajar Salsa atau
Ballroom Dance

Berbagai bentuk latihan dansa akan
mengeluarkan sisi konyol dan rendah hati
Anda dan pasangan. Anda akan punya
banyak kesempatan untuk mempermalukan
diri sendiri yang seringkali kita sembunyikan
dari orang lain. Namun, dengan mengijinkan
orang lain melihatnya, maka akan timbul

TAMBAH INTIM
DENGAN 
BERMAIN

Anda sedang

merasa jenuh
 dengan

hubungan An
da

bersama pas
angan

atau teman? 
Cobalah

bermain bers
ama! 

M
foto: Net
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perasaan yang lebih dalam, sehingga akan
menambah keintiman hubungan Anda. 

Banyak orang tidak suka atau malu ber -
dansa. Karena itu, jangan jadikan kegiatan ini
sebagai kencan kejutan. Sebaiknya disku sikan
dulu dengan pasangan atau teman Anda untuk
melihat reaksinya. Kemudian buatlah rencana. 

Dansa akan membuat Anda belajar bekerja
sama, kompromi, dan komunikasi. Dansa juga
membakar sekitar 150-400 kalori per jam, ber -
gantung kecepatan dan intensitas dansa Anda.
Carilah klub atau sanggar untuk berlatih dansa
yang santai. Seminggu sekali sudah cukup
untuk mengawali. 

2. Hiking
Ketika hiking, Anda dan partner mau tidak

mau akan mengatur langkah. Anda berdua bisa
memilih untuk melakukan hiking yang rileks
atau olahraga serius. Sebelum hiking, se-
baiknya lakukan survei tentang tempat-tempat
hiking di sekitar Anda. 

Bawalah bekal piknik yang sehat dan
banyak air minum. Carilah kolam atau hutan
untuk dieksplorasi. Hiking akan membakar se -
kitar 300 hingga 400 kalori per jam.

3. Tur Sepeda 
Jika Anda ingin melupakan bahwa Anda

sedang berolahraga, cobalah tur keliling kota
dengan sepeda. Kegiatan ini akan terasa roman-
tis untuk pasangan yang tidak tinggal di satu
kota. Tunjukkan kepada pasangan, kampung
halaman Anda. Tambahkan cerita historis atau
lelucon lokal sambil Anda mengayuh sepeda.
Anda juga bisa berhenti untuk membeli camilan
atau makan di resto lokal yang terkenal enak. 

Namun, bagi Anda yang tinggal sekota,

tinggal pergi ke kota lain yang terdekat dan se-
walah sepeda untuk mengelilinginya. Sambil
bersepeda, seluruh otot Anda akan bergerak
dan membakar sekitar 600 kalori per jam.

4. Rock Climbing
Rock climbing bisa dilakukan secara in-

door atau outdoor. Aktivitas ini akan me ning -
katkan detak jantung, sambil memaksa Anda
untuk memikirkan posisi kaki Anda. Berlom-
balah hingga puncak atau spot tertentu secara
bergantian. Pengalaman ini pasti akan me-
mancing tawa Anda sekaligus membakar 450-
700 kalori per jam.

6. Skating
Tidak banyak orang bisa skating. Karena

itu, akan menyenangkan jika Anda skating
berdua dengan pasangan atau teman. Cobalah
arena ice skating indoor terdekat. Jika tidak
ada, Anda bisa mencoba sepatu roda atau in-
lane skate. Pilih taman kota atau jalan yang
aman sebagai tempat Anda meluncur. Skating
membakar sekitar 350 kalori per jam, sehingga
Anda tidak perlu merasa bersalah untuk makan
besar setelahnya.

5. Bermain Kayak
Bermain kayak berdua membuat Anda dan

partner harus mendayung secara serempak. Se-
buah pelajaran yang bisa diterapkan di berbagai
aspek dalam hubungan Anda. aktivitas ini juga
akan membuat Anda berdua mau tidak mau berko-
munikasi dan bekerja sama. Asyiknya, An da akan
menguatkan tubuh bagian atas dan te ngah sambil
membakar hingga 500 kalori per jam.

7. Yoga 
Yoga membuat Anda meregangkan dan

menguatkan hampir semua otot tubuh Anda,
melepaskan racun, dan mengajarkan Anda ke-
seimbangan. Meski yoga tradisional bukanlah
olahraga tim, yoga memberi Anda ”waktu he -
ning”, sehingga Anda bisa merefleksikan dan
terlibat lebih dalam dengan tubuh Anda. Hal itu
akan membuat Anda membuka dan merileks -
kan pikiran sehingga menguntungkan hubung -
an Anda. 

Apalagi, kini ada beberapa jenis yoga bisa
dilakukan secara berpasangan. Anda akan
membakar sekitar 175 (Hatha yoga) hingga
650 kalori (Bikram yoga) per jam, bergantung
jenis yoga yang Anda pilih. lnet/Anggi

“ “Bermain selama
satu jam bisa mem-
buat Anda mengenal
seseorang lebih dekat
daripada percakapan
selama setahun.

“Plato” 
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Tidak bisa dipungkiri, bagi sebagian anak kegiatan belajar itu
tidak menyenangkan. Hal ini membuat banyak orangtua me -
ngeluh karena anaknya kurang bersemangat saat belajar dan
harus dimotivasi dengan kuat untuk bisa belajar. 

Sebaliknya, tidak sedikit anak yang memiliki semangat be-
lajar yang kuat, sehingga ia punya kesadaran untuk belajar tanpa

harus diminta orangtua. Perbedaan ini membuat orangtua membandingkan antara anak
satu dan lainnya. Anak yang  memiliki dorongan mandiri dalam belajar akan lebih men-
dapat apresiasi dari orangtua.

Lalu bagaimana supaya anak menyukai kegiatan belajar? Orangtua harus mem-
bantu. Sebagai awalnya, orangtua harus mengubah cara pandang. Mereka sering
berpendapat bahwa anak belajar jika berada di belakang meja secara terus-menerus
selama dua jam. Padahal tolak ukur kegiatan belajar bukan hanya pada proses yang
dijalani anak, tetapi juga menyangkut materi yang telah diserap saat belajar. 

Orangtua harus menyadari bahwa setiap anak memiliki caranya sendiri dalam belajar.
Tidak semua anak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari suatu materi.
Asalkan prestasi belajar anak sesuai dengan potensinya, maka bisa dikatakan ia memiliki
kemauan belajar yang memadai, bagaimanapun cara yang digunakan oleh anak. 

Ada anak yang belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga anak yang tekun
membaca materi. Tidak jarang kita berjumpa dengan anak yang hanya melihat sekilas
buku pelajarannya sambil bermain. 

Namun, ketika prestasi belajar anak berkurang, mereka sulit menangkap materi,
serta membutuhkan dorongan motivasi yang kuat untuk belajar, orangtua patut was-
pada. Anda harus  memperhatikan tiga hal berikut. Bagaimana kapasitas anak dalam
belajar, bagaimana motivasinya, dan apakah ia merasa kegiatan belajar tersebut me-
mang diperlukan baginya. 

Bila Anda meragukan jawaban dari ketiganya, maka Anda patut meragukan se-
mangat belajar anak. Jika itu terjadi, orangtua perlu mengetahui cara yang tepat agar
anak bersemangat dan merasa perlu untuk belajar.

Belajar vs Bermain
Yang terpenting, anak harus merasa nyaman saat belajar. Bukan berarti orangtua

harus menyediakan berbagai fasilitas. Orangtua hanya harus memastikan bahwa anak

Belajar Itu
Menyenangkan
Apa itu hanya slogan? Tidak juga. Sebenarnya
setiap anak bisa mengalaminya. Tinggal bagai -
mana orangtua mengarahkannya.

T
Oleh:
Dra. Elly Yuliandari G, Msi
(Psikolog)
Jadwal Praktik:
Senin  08.00 - 10.00 WIB
Kamis  14.00 - 16.00 WIB

fot
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“ “

merasa senang saat belajar dan memiliki persepsi
bahwa kegiatan belajar itu penting.

Hal itu memang tidak mudah karena kegiatan
belajar melibatkan proses berpikir (proses kognitif)
yang memang berisiko menimbulkan kelelahan
mental. Anak harus memahami dan memasukkan
informasi ke dalam sistem ingatannya. Akan makin
sulit bagi anak yang lambat menyerap informasi.
Karena itu banyak anak tidak suka belajar. 

Beda dengan bermain. Bermain membuat
anak gembira karena memberikan kesempatan
untuk mengekspresikan diri sebebas mungkin.
Secara alamiah manusia akan lebih bahagia,
saat ia mendapatkan kesempatan melakukan
berbagai hal sesuai dengan versinya. Per-
soalannya adalah bagaimana membuat be-
lajar sama menariknya dengan bermain.

Karena itu jangan paksa anak untuk
belajar. Paksaan dan ancaman justru
membuat anak tertekan dan mengham-
bat proses berpikirnya. Proses belajar
perlu mengombinasikan antara
keingin an anak dan tuntutan orang-
tua. Karena itu butuh kompromi.
Bila anak berkeinginan untuk bisa
menonton televisi pada saat kegiatan belajar,
maka perlu dicari jalan tengahnya. Orangtua perlu
mempelajari betul mengenai cara yang disukai
anak untuk kegiatan belajarnya.

Selain itu, orangtua juga perlu memperhatikan
seberapa besar materi belajar bisa diserap anak.
Perhatikan pula tambahan informasi dan penge-
tahuan yang bisa diserap anak. Namun, Anda juga
harus ingat bahwa anak tidak selalu bisa mencapai
target yang ditetapkan, mengingat kapasitas belajar
anak yang berbeda.

Fungsi Orangtua 
Karena itu, orangtua berperan penting pada

kegiatan belajar anak. Orangtua merupakan motor
penggerak bagi tumbuhnya semangat belajar anak
dan pengembangan persepsi anak mengenai pen -
tingnya kegiatan belajar. 

Karena itu wajib dilakukan sejak dini. Ketika
anak berusia dua tahun, anak perlu diajak untuk
menyukai kegiatan belajar. Pada masa ini anak be-
lajar dari lingkungannya. Oleh karenanya perlu
diciptakan lingkungan belajar di rumah. 

Misalnya, orangtua perlu mengombinasikan an-
tara mainan yang mengasah daya imajinasi (misal-
nya mainan bongkar pasang, boneka, alat masak,
mobil-mobilan) dan mainan yang secara simbolik
menggambarkan huruf, angka, maupun benda-

benda
dengan nama dan
fungsinya. Mainan yang dipilihkan
untuk anak perlu mengacu pada minat anak dan
efek belajar yang ditimbulkannya. Setiap mainan
bisa digunakan sebagai perangsang kegiatan belajar
anak. 

Namun, anak tidak selalu harus ditemani
orangtua saat bermain. Ada waktunya mereka
bermain sendiri. Ketika orangtua bermain dengan
anak, ini saatnya mereka membentuk persepsi ten-
tang pentingnya belajar, sehingga anak semangat
dalam belajar. 

Apalagi belajar akademik biasanya lebih mele-
lahkan secara mental. Karena itu, orangtua wajib
mengasah ketekunan dan daya juang anak. Kegiatan
belajar merupakan representasi dari life skills yang
memberikan gambaran mengenai respon anak
dalam menghadapi situasi baru. 

Anak yang gigih dalam belajar, kemungkinan
besar akan mencapai kesuksesan di kemudian hari.
Kegigihan ini bisa dibentuk, salah satu caranya
adalah melalui proses kegiatan belajar akademik.
Anak yang gigih biasanya akan lebih berhasil dalam
hidup. Kegigihan akan tumbuh bila lingkungan dan
orangtua mampu mengajarkan pada anak pen -
tingnya mencapai suatu tujuan saat belajar. l

Anak punya

cara sendiri

untuk belajar.

Jangan paksa

anak untuk

belajar.

foto: Net
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ika saat berhubungan seksual
terasa nyeri di sekitar geni-
talia (alat kelamin), bisa juga
sampai di panggul, atau bah -
kan di panggul bagian dalam,
mungkin Anda mengalami

nyeri senggama atau dispareunia.
Dispareunia sepertinya tidak berbahaya,

tetapi jika tidak ditangani dengan baik maka
akan mengganggu hubungan suami istri. Selain
itu, salah satu disfungsi seksual pada wanita ini,
bisa menjadi satu pertanda gangguan yang lebih
parah terhadap tubuh Anda. 

Nyeri senggama paling sering terjadi karena
tidak adanya cairan vagina yang keluar ketika fore-
play. Foreplay (pemanasan) mengawali fase bang -
kitan seksual atau arousal, dalam siklus respons

seksual. Bangkitan seksual pada wanita ditandai
dengan keluarnya cairan atau lendir dari vagina.
Lendir itu berfungsi sebagai pelumas supaya ketika
terjadi hubungan seksual tidak terasa nyeri. 

Selain itu, lendir mempunyai PH asam (4,5)
yang dapat mematikan mikroorganisme asing
yang masuk, seperti virus, kuman atau jamur.
Lendir tersebut juga mencegah terjadinya lecet
pada vagina atau area sekitar genital. Justru
kalau tidak ada lendir, malah tidak sehat. Secara
umum, lendir tersebut tidak muncul karena dua
penyebab, yaitu faktor psikologis dan fisiologis. 

Lokasi Nyeri

Hal lain yang wajib Anda perhatikan bila
mengalami nyeri senggama adalah lokasi nyeri.

MENGENAL NYERI
SENGGAMA
Nyeri senggama pada wanita bisa menjadi pertanda

gangguan fisik yang lebih parah. 

Oleh:
dr. Dyan Pramesti, Sp. And. ,M.Kes
(Spesialis Andrologi)
Jadwal praktik:
Selasa & Kamis pukul 18.00 WIB

J

Disfungsi Seksual Wanita:

LOKASI NYERI

foto: Net
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Di area mana Anda merasa nyeri saat berhubu -
ngan seksual. 

Kalau lokasi nyerinya di pintu masuk vagina
(vaginal introitus) mungkin karena kurang pem-
basahan atau lubrikasi tadi, baik alasan psikologis
maupun fisiologis. Namun bisa juga karena in-
feksi, misalnya karena jamur yang menyebabkan
lecet. Lecet tersebut sudah ada sebelum terjadi
hubungan seksual. Apakah itu karena jamurnya
sendiri, sehingga pada saat terjadi hu bungan atau
gesekan terasa menyakitkan. 

Nyeri yang terjadi di sekitar alat kelamin bisa
juga karena proses inflamasi atau radang. Radang
bisa terjadi di saluran reproduksi wanita bagian
dalam (genitalia internal), misalnya di tuba falopii.
Bisa juga terjadi di sekitar genitalia eksterna (vulva). 

Kalau lokasi nyerinya di bagian dalam seperti
di perut bagian bawah, Anda juga harus waspada.
Mungkin terjadi pelvic infammatory disease (PID)
atau radang pada area panggul di bagian dalam. 

Penyakit Lain

Selain itu, nyeri senggama bisa juga karena
tumor, kista, atau tumor ganas. Desakan atau ge s e -
kan pada vagina saat hubungan seksual, turut men -
de sak organ-organ yang membesar itu, sehingga
te rasa nyeri. Misalnya ada tumor di ovarium, endo -
me triosis, atau ada miom yang cukup besar yang
men desak ke jaringan di sekitarnya. Karena itu, dispa -
reunia harus dicermati lokasi dan dicari penyebabnya. 

Selain penyebab fisik organik, dispareunia
juga bisa disebabkan oleh penyakit sistemik,
seperti diabe tes, gangguan-gangguan saraf (neu-
rologis), atau hipertensi, serta gangguan hor-

monal, misalnya wanita tersebut sudah mendekati
menopause. Gangguan tersebut menurunkan kua -
litas pembuluh darah dan memengaruhi lubrikasi.

Pada penderita diabetes, jaringan epitel
(pelapis atau penutup permukaan tubuh) yang ada
di saluran reproduksi, termasuk di vagina atau
leher rahim, mengalami atrofi (pengecilan). 

Hal itu menyebabkan penurunan fungsi, se-
hingga lendir yang dihasilkan juga berkurang. Hal
itu menyebabkan penurunan fungsi, sehingga
lendir yang dihasilkan juga berkurang, sehingga
vagina kering dan terjadilah nyeri senggama.

Konsultasi 

Jika sekitar 50% frekuensi hubungan seksual
Anda mengalami nyeri senggama, sebaiknya Anda
berkonsultasi. Anda bisa mendatangi dokter spe-
sialis andrologi dan seksologi yang bisa menangani
disfungsi seksual pada suami dan istri.

Akan dilakukan pemeriksaan, mulai dari
wawancara dan pemeriksaan fisik menyeluruh.
Kalau perlu akan dilakukan pap smear untuk men-
cari apakah ada infeksi atau kuman-kuman ter-
tentu. Mungkin perlu dirujuk ke dokter kandungan
untuk observasi dengan USG, baik abdominal
USG atau transvaginal USG untuk melihat ada
proses atau tidak di dalam panggul. 

Dokter akan memberikan diagnosa psikologis
apabila penyebab fisiologis sudah bisa dising -
kirkan semuanya. Pendek kata, penyebab fisiknya
dicari dulu. Jika tidak ada, baru berkonsentrasi
pada penyebab psikologis. 

Dispareunia tidak tergantung usia. Bisa tiba-
tiba muncul atau hilang. Penyebabnya juga ber -
variasi karena faktornya banyak. Sebagian besar
dispareunia bisa sembuh sendiri, karena penye-
babnya psikologis dan tidak terlalu berat. l

“ “Jika sekitar
50% hubungan
seksual Anda
dirasa sakit,
sebaiknya
konsultasi.

Jika tidak ditemukan kelainan fisik,
mungkin alasan nya psikologis. Kondisi
psi kologis wanita tersebut yang mem -
buat nya tidak bisa me nikmati hu bungan
seksual dengan pa sangan. Tentu ha rus
ditemukan penyebabnya. Diperlukan wa -
wancara mendalam, terutama mengenai
masa lalunya.

Kemungkinan wanita ter se but me -
ngalami trauma ma sa lalu, bisa trauma sek-

sual atau nonseksual. Kalau trau ma seksual,
mungkin pe nga laman seksual yang se be -
 lum nya kurang menyenangkan. 

Jika trauma nonseksual, misalnya di
masa kecil atau masa remajanya dia
melihat ayahnya melakukan keke rasan
terhadap ibunya. Hal-hal traumatik
seperti itu, membuat dia sepertinya sulit
menjalin hubungan atau relasi emosional
yang intim dengan lawan jenisnya. l

TRAUMA MASA LALU

PENYAKIT LAIN

KONSULTASI

foto: Net
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: N
et

CARA
MUDAH
RATAKAN
PERUT

Oleh:

Klinik Reh
abilitasi M

edik

RS PHC Su
rabaya

Dibimbing 
oleh:

dr. Nunung
 Nugroho, 

SP. KFR., M
ARS

INGIN OLAHRAGA
MENGECILKAN

PERUT DI RUMAH?
INI CARANYA!
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Bicycle
Posisi tubuh terlentang. Angkat ke dua

kaki ke atas hingga membentuk sudut 45°.
Tarik lutut mengarah ke dada. Di saat yang
sama, miringkan tubuh sehingga sisi tubuh
yang berlawanan mengarah ke dada.
Ulangi lagi untuk kaki yang lainnya.
Lakukan 12 gerakan untuk setiap kaki se-
belum jeda. Ulangi hingga 2 set gerakan.

Posisi tubuh terlentang. Angkat kaki
membentuk sudut 90°, kemudian si -
lang kan kaki. Letakkan tangan di bawah
ke pala sebagai penyangga. Tahan pada
po sisi ini dan fokuskan pada pusar.

Bayangkan pusar bergerak me nuju ke
tulang belakang dengan cara men-
gontraksikannya. Turunkan kaki dan
ulangi da lam 3 set dengan 12 kali ge -
rakan per set.

Posisi tubuh terlentang dengan
melipat lutut. Letakkan tangan pada
posisi memangku kepala. Lenturkan
kaki sambil mengontraksikan otot
perut dan mengangkat bahu. Di saat
yang sama, tekan tumit sehingga otot
paha sedikit terangkat dari lantai. l

Senam Plank
Letakkan lengan di lantai dan sangga tubuh

dengan siku. Kemudian rentangkan kaki sambil
bertumpu pada jari-jari kaki seperti gambar. Buat
tubuh serata mungkin menyerupai permukaan meja.
Jagalah agar bagian pinggul tidak lebih tinggi dan
menonjol. Tahan selama 20 – 60 detik atau sesuai
kemampuan.

Crunch dengan Bola
Duduk di atas bola. Letakkan

kedua tangan di bagian belakang
kepala sebagai penyokong. Angkat
dada ke arah panggul dengan memak-
simalkan tenaga kontraksi otot perut.
Lakukan sebanyak 12 kali sebelum
jeda. Ulangi hingga 3 set gerakan.

Reverse Crunch
Posisi tubuh terlentang dengan telapak tangan

menyentuh lantai. Kemudian angkat lutut sampai mem-
bentuk sudut 90°dengan menyilangkan kaki . Kontraksikan
otot perut dan angkat sedikit bagian panggul. Lakukan
sekuat Anda.

Crunch dengan Mengangkat Kaki Vertikal

Posisi tubuh terlentang dengan
lutut terlipat. Rentangkan tangan di
belakang kepala dengan satu tela-
pak tangan di atas telapak tangan
lainnya. Posisikan tangan tepat di
samping telinga seperti gambar.
Kontraksikan perut dengan me -
ngangkat bagian bahu, lalu turun -
kan. Ulangi dalam 3 set dengan 12
kali gerakan per set.

Crunch dengan Merentangkan Tangan

1 3

4

5

6

7

2

Cruch dengan
menekan tumit

Ulangi gerakan ini sebanyak 12 kali dalam 3 set.
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ara penderita diabetes wajib menjaga
pola makan untuk menjaga kestabilan
kadar gula dalam darahnya. Salah
satu cara untuk me la kukan hal terse-
but adalah mengkonsumsi makanan
dengan glikemik indeks rendah yang

berarti makanan dengan indeks glikemik rendah me -
ngalami pencernaan dan penyerapan yang lebih lambat
sehingga peningkatan kadar glu kosa dan insulin dalam
darah akan terjadi secara perlahan-lahan.

Sedangkan makanan dengan indeks gli ke mik tinggi
merupakan makanan yang cepat di cerna dan diserap
sehingga kadar gula darah akan meningkat dengan
cepat secara signifikan, sepertihalnya  nasi, roti tawar,
pasta dll.

Jika Anda penderita diabetes, berikut ada beberapa
bahan makanan dengan glikemik indeks rendah yang
baik Anda konsumsi seperti :

MAKANAN
YANG BAIK

UNTUK
PENDERITA 

DIABETES

6 P
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Sumber:
Prof. Dr Bambamg Wirjatmadi, MS, MCN, PHD, Sp. GK

Konsultan Gizi RS. PHC Surabaya

Tambahkan bahan penuh nu-
trisi ini ke dalam resep roti pang-
gang, sereal, oatmeal atau yogurt.
Atau Anda suka mencoba hal baru?
Taburkan benih gandum ke dalam
telur orak-arik atau

Bahan makanan ini merupakan
salah satu makanan yang direkomen-
dasikan untuk penderita diabetes.
Bukan hanya membantu mensta-
bilkan gula darah, tetapi kandungan
seratnya yang tinggi membuat Anda
kenyang lebih lama. Pilih yang tanpa
rasa, bukan yang diberi pemanis. 

Jika ingin nyemil, pilihlah kacang-ka-
cangan. Karena ini camilan yang sempurna
untuk menurunkan dan mengendalikan
tingkat gula darah. Namun, jangan berlebi-
han mengonsumsinya. Cukup segenggam
kecil saja. l

Umbi ini kaya serat dan memiliki indeks glikemik
yang rendah. Jika ingin mengonsumsinya, lebih baik
dikukus atau ditumis, karena teknik memasak juga
memengaruhi tingkat indeks glikemik.

Siapa yang tidak mengenal buah
yang satu ini, membayangkan ola-
han jus atau langsung dikonsumsi
juga sangat nikmat ditambah lagi
kandungan glikemik yang rendah
serta tinggi serat. Masih berpikir dua
kali untuk konsumsi buah yang satu
ini? Tentu saja tidak bukan?

Wortel merupakan sayuran multi-
fungsi yang biasanya banyak digunakan
untuk campuran soup atau tumisan
serta bisa juga kok kalo mau dibuat
juas atau dimakan langsung. 

KACANG -KACANGAN

OATME L A

GANDUM

WORT E L

AP E L

UB I  J A L AR
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BAHAN :
Untuk Bagian Wortel:

Agar-agar 1 bks

Air 700 cc
Wortel (rebus, blender) 400 gr

Gula pasir 70 gr

Garam

Untuk Bagian Bawah:

Agar-agar 1 bks

Susu segar 200 gr

Air 500 cc
Gula pasir 70 gr

CARA MEMBUAT :

1. Rebus agar-agar untuk bagian

wortel, setelah agar-agar larut da
n

air mendidih masukkan wortel,

lalu aduk rata.

2. Cetak dalam cetakan jelly berben
-

tuk telur, sisihkan.

3. Campur agar-agar, gula pasir dan

air, rebus hingga agar-agar larut

dan air mendidih, tambahkan su
su

segar, rebus lagi hingga mendidih
.

4. Ambil mika cup berbentuk 1/2

lingkaran, isi hingga 1/3 bagian

cetakan, dinginkan.

5. Ambil agar-agar wortel letakkan

diatas mika cup yang telah diisi

agar-agar. Tuang lagi dengan aga
r-

agar berwarna putih hingga terisi

3/4 bagian mika, dinginkan hingg
a

mengeras. Sajikan dingin.

Untuk 24 porsi

Nilai Gizi :Energi: 212 kaloriProtein : 9.8 gramLemak : 13 gramKarbohidrat : 34.2 gram

Puding
Wortel
Mata Sapi

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

*Menu ini direkomendasikan untuk tumbuh
kembang anak, dan bagi yang dalam masa
penyembuhan. Bagi yang sedang diet, susu
segar bisa diganti susu krim.
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BAHAN :
Tepung terigu 200 grTelur 7 btrGula pasir 200 grMargarin 150 grBayam 150 gr

CARA MEMBUAT :1. Cincang bayam hingga halus.
2. Kocok telur dengan gula hingga

mengembang dan putih.
3. Masukkan bayam kedalam ko-

cokan telur sedikit demi sedikit.

4. tambahkan tepung terigu sambil
diaduk dengan mixer kecepatan
rendah.5. Setelah rata tambahkan margarin
yang telah dilelehkan. Tuang
dalam Loyang yang telah di alasi
dengan paper cup.6. Panggang dalam oven dengan
suhu 1400 C selama 15 menit.

7. Hias sebelum disajikan.Untuk 12 porsi

Nilai Gizi :
Energi: 258,08

 kalori

Protein : 5,34 g
ram

Lemak : 13,49
 gram

Karbohidrat : 2
9,15 gram

Cake BayamKwek kwek
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Anniversary
15 Tahun 

T anpa terasa Rumah Sakit PHC Surabaya
menginjak usia 15 tahun pada 1 Sep-
tember 2014. Sebuah usia menjelang

kedewasaan, tetapi juga penuh tantangan untuk
terus  meningkatkan kualitas pelayanan kese-
hatan. 

Untuk memperingatinya, Rumah Sakit
PHC menggelar beberapa acara. Diawali de -
ngan upacara pembukaan yang telah di-
lakukan pada 2 mei lalu. Kemudian, Rumah
Sakit PHC akan menggelar serangkaian acara
yang tidak hanya melibatkan staf Rumah Sakit
PHC, tetapi juga masyarakat umum.

Ada beberapa kegiatan yang digelar
Rumah Sakit PHC, yaitu bola voli, sepak bola
mini dengan menggunakan sarung, lomba
balap karung, lomba kelompen, lomba
menyanyi, dan masih banyak lagi. 

Selain itu, Rumah Sakit PHC Surabaya
juga melibatkan masyarakat umum dalam
kegiatan tersebut, seperti me ngadakan lomba
bayi sehat, seminar awam, seminar medis. 

Rumah Sakit PHC Surabaya di usia 15
tahun ini berkomitmen untuk selalu me -
ningkatkan pelayanan kesehatan bagi semua
golongan masyarakat baik mandiri, asuransi





Dapatkan Majalah 

di:






