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Rumah Sakit PHC Surabaya kembali menorehkan kebanggaan,

Rumah Sakit PHC Surabaya berhasil lulus secara PARIPURNA

(sempurna) dalam fasilitas dan pelayanan kepada pasien.

Kelulusan akreditasi secara PARIPURNA ditetapkan oleh KARS

(Komisi Akreditasi Rumah Sakit). KARS merupakan lembaga resmi yang

berwenang untuk melakukan survei verifikasi dan survei akreditasi dan

bertanggung jawab kepada Menteri  Kesehatan RI.

P
ada tahun ini, Rumah Sakit
PHC Surabaya, kembali me -
ngan tongi penghargaan.
RS PHC Surabaya menem-

pati posisi pertama dalam pawai
Surabaya Health Season 2016. Pawai
yang bertajuk “Surabaya sebagai objek
wisata kesehatan” tersebut diikuti oleh
ribuan tenaga medis dari seluruh
rumah sakit yang ada di Surabaya. 

RS PHC Surabaya sendiri me -
ngusung tema kelautan yang menjadi
salah satu ikon RS PHC Surabaya.

Apalagi RS PHC Surabaya juga
menawar kan berwisata melewati selat
Madura menggunakan kapal wisata
Artama bagi pasien maupun keluarga
pasien, dan ini merupakan salah satu
pelayanan unggulan RS PHC  Surabaya
yaitu PHC Surabaya Tourism.

Selain berwisata menggunakan
kapal, pasien juga dapat memilih
sendiri tempat wisata di area Surabaya
yang ingin dikunjungi oleh pasien atau
keluarga pasien. Menjadi sehat dan
sekaligus berwisata, kenapa tidak? l

Surabaya Health Season 2016
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Salam Sehati,
Saya Atika, 30 tahun,

sudah menikah selama 5
tahun, tetapi hingga saat ini
saya belum memiliki ketu-
runan. Sekarang ini saya
sedang melakukan program
kehamilan. Oleh dokter
dianjur kan untuk tes hsg dan
hasilnya ada peradangan di
rahim sebelah kiri, karena hal
ini kemudian saya dirujuk
untuk melakukan diathermy. 

Yang ingin saya tanyakan,
apakah diathermy itu? Dan
berapa kali saya harus
mel akukan terapi itu? Apakah
setelah itu saya dapat hamil

setelah peradangannya sembuh?

Atika, Cepu

Jawaban :
Salam sehat ibu Atika,

diathermy adalah suatu alat
medis yang dapat mengubah
energi elektromagnetik men-
jadi energi panas. 

Panas yang dihasilkan oleh
alat ini berguna untuk pe -
ngobatan nyeri, penyembuhan
luka, kekakuan otot, dan
membantu penyembuhan
infeksi.

Alat yang sering diguna -
kan untuk terapi ini adalah

shortwave diathermy atau
microwave diathermy. 

Fungsi pada penyem buh -
an radang adalah untuk me -
ning kat        kan aliran darah di
se kitar jaringan yang me -
ng alami infek  si, membantu
penyembuhan radang,
pening kat   an daya tahan
tubuh me lalui antibodi dan

me ngurangi nyeri.
Terapi diathermy biasanya

dilakukan 10-20 kali  terapi.
Setelah dilakukan terapi ini, ibu
Atika bisa kembali kontrol ke
dokter kandungan yang Anda
percayai, harapannya setelah
proses peradangan sembuh,
kemungkinan  kehamilan akan
terjadi segera.

Salam Sehati,
Saya Eliana, saya memiliki anak

berusia 2 tahun. Sayangnya hingga
sekarang bahasa yang diucapkannya
susah dimengerti. Pertanyaan saya
apakah ini tanda anak saya mengalami
keterlambatan tumbuh kembang?
Bagaimana cara untuk menyikapinya.
Terimakasih.

Eliana, Surabaya

Jawaban :
Salam sehat ibu Eliana, penanda

perkembangan anak meliputi motorik

kasar, motorik halus, bahasa dan
personal sosial. Pada usia 2 (dua)
tahun kemampuan bahasanya meliputi
penggunaan kosa kata sebanyak 20-50
kata dan telah mampu meng -
kombinasikan dua kata menjadi kalimat
serta memahami perintah sederhana.
Bila anak belum dapat melakukan hal
tersebut diatas kemungkinan memang
terjadi keterlambatan bahasa. 

Penyebab keterlambatan bicara
pada anak bisa dikarenakan beberapa
hal, yaitu kelainan yang terjadi karena
fakor keturunan seperti ketulian, cacat
pada organ bicara dan gangguan saraf
motoriknya. 

Gangguan bicara juga dapat disebab -

kan akibat penyakit terutama yang
menyerang otaknya. Selain itu penyebab
lainnya adalah, faktor kejiwaan seperti
autisme dan faktor lingkungan dimana
stimulasi bahasa pada anak bisa sangat
kurang atau keliru, misalnya anak sudah
diajari bahasa kedua sebelum waktunya
(sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu
dengan dokter sebelum mengenalkan
bahasa kedua pada anak agar anak tidak
bingung bahasa), anak jarang diajak
komunikasi, dsb. 

Untuk mengetahui penyebab lebih
lanjut dan penanganannya ibu dapat
berkonsultasi ke dokter spesialis anak
atau spesialis kedokteran fisik dan
rehabilitasi.

Oleh:
Dr. Nunung Nugroho, Sp.KFR., MARS

Jadwal Praktek:
Senin - Jumat : 08.00 - 14.00 WIB

Sabtu : 08.00 - 12.00 WIB

Anak Lambat
Bicara

Belum Punya
Keturunan
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SAJIAN UTAMA:
Kenali Flu Singapura
pada Anak
Flu Singapura ditandai dengan
bintil-bintil air dan luka-luka di
sekitar mulut, tangan dan kaki.
Apa sih Flu Singapura itu?

PROFIL:
Testimoni Pasien
RS PHC Surabaya yang
Sembuh dari Infeksi
Tulang Belakang
Ika Puspita Dewi sempat
mengalami kelumpuhan saat
hamil karena terkena infeksi
tulang belakang. Tapi kini ia bisa
sembuh. Bagaimana kisahnya?

SENAM SEHAT:
Senam Hamil untuk
Perlancar Persalinan
Melakukan senam hamil secara
teratur, stamina ibu akan terjaga
sehingga tubuh lebih siap 
menjalani proses persalinan.

26-27HERBAL MEDIK:
Nutrisi Sehat untuk
Otak Anak
Kecerdasan otak pada anak selain
dipengaruhi faktor genetika juga
dipengaruhi faktor eksternal salah
satunya makanan. Apa saja itu?

28-29MENS WORLD:
Kenali Azoospermia
dan Penyebabnya
Azzospermia adalah kelainan
sperma yang di dalam cairan
semen tidak ada atau nyaris tidak
ditemukan adanya sel sperma
sama sekali. Bagaimana
penanganannya?

KIDS CORNER:
Anak Anda Mengalami
Bullying?
Kenali tanda Anak mengalami
Bullying dan bagaimana
menyikapinya?

PENERBIT:

PT. Pelindo Husada Citra

PELINDUNG:

Direksi PT. PHC

PENANGGUNG JAWAB:

B. Harry Setiawan

TIM REDAKSI:

Unit Pemasaran &

Pengembangan Usaha PT. PHC

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Prapat Kurung Selatan no. 1

Surabaya – Indonesia

Telp. : (031) 3294801-03

Fax : (031) 3294804

HOME PAGE:

http://www.rsphc.co.id

PELAKSANA PRODUKSI:

Ogesdesign

Tim Penyusun
Majalah

RUBRIK UNGGULAN

Edisi 015 Juli - September 2016



Oleh:
Dra. Elly Yuliandri, Msi
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enyimak banyaknya berita
akhir-akhir ini tentang bullying,
membuat hal ini menarik untuk
dibahas teru tama agar anak

Anda tidak menjadi salah seorang
korbannya. Bullying adalah tin dakan meng -
intimidasi dan memaksa se orang individu
atau kelompok yang lebih lemah untuk

melakukan sesuatu di luar kehendak
mereka, dengan maksud untuk mem -
bahaya kan fisik, mental atau emo sio nal
melalui pelecehan dan penyerangan. 

Bullying merupakan situasi yang banyak
terjadi dalam keseharian anak. Bila anak
mengalami bullying besar kemungkinan nya
ia akan mengalami trauma. Tidak jarang
berbagai akibat sertaan akan muncul seba -
gai akibat tindakan bullying yang dialami.

Seperti kasus yang menimpa Anita (12)
tiba-tiba tidak mau bersekolah. Padahal,
awalnya ia adalah anak yang rajin. Orang
tuanya merasa bingung mengenai apa
yang terjadi pada anak tersebut. Anita
adalah anak yang berprestasi di sekolah.
Namun mendadak  ia nampak enggan saat

Foto: Net

Anak Anda Mengalami

Bullying ?
Korban bullying

biasanya dari kalangan
yang ‘berbeda’, baik dari

segi penampilan, sifat,
ras, atau suku.
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harus berangkat sekolah. Ia sering
menge luh sakit perut dan pusing.
Bahkan dalam tidurnya ia sering
mengigau, bahkan Anita sempat
mengutarakan keinginannya untuk
menjalani homeschooling saja.  

Mungkin tanda yang terlihat pada
Anita sama dengan anak Anda. Bila iya,
berarti anak Anda  sedang mengalami
trauma. Hal ini ditandai dengan peru -
bah an perilaku. Anak yang tadinya
mampu menunjukkan produktivitas dan
semangat dalam belajar, akhirnya
menjadi enggan, kurang bisa fokus dan
adakalanya menunjukkan ketidak -
pedulian terhadap kegiatan akademik.
Bila perubahan-perubahan perilaku
telah terjadi selama lebih kurang dua
minggu, merupakan pertanda anak
membutuhkan bantuan. Bila kondisi ini
dibiarkan berlarut-larut akan meng -
akibatkan adanya gangguan psikologis
yang berkepanjangan.

Tidak Berdaya
Bentuk bullying yang mungkin

terjadi diantara anak adalah  meng -
goda, mengejek, memanggil dengan
julukan yang tidak menyenangkan,
mengancam, memukul, meneror, dan
mengisolasi dari pergaulan. Berbagai
perlakuan yang dialami oleh anak
berakibat pada timbulnya perasaan
tidak berdaya dan menganggap dirinya
sebagai seorang yang tidak bernilai.
Hal ini berakibat pada jangka waktu
yang panjang, anak akan mengalami
rasa rendah diri, gangguan emosi
ataupun kemungkinan timbulnya stres
dan depresi pada anak.

Satu di antara lima anak kemung -
kin  an mengalami bullying. Ada  alasan
seorang anak melakukan tindakan
bullying. Biasanya hal itu dilakukan
secara iseng dan mencari perhatian.
Tidak menutup kemungkinan pelaku
tindak bullying tidak memahami akan
dampak tindakannya. Anak di usia
yang mudah memiliki sikap egosentris
dan tidak berpikir panjang terhadap
apa yang dilakukannya. Anak yang
melakukan bullying merasa dirinya
penting, berkuasa, dan memegang
kendali. Bullying juga bisa terjadi
karena meniru perilaku orang dewasa,
mencontoh program televisi atau
media massa lainnya.

Mengingat bullying merupakan
situasi yang tidak bisa dihindarkan

dalam pergaulan anak, maka orang tua
perlu mempersiapkan anaknya agar
dampak bullying tidak ber kepanjangan.
Tindakan yang perlu dilakukan orang
tua adalah melakukan preventif. Orang
tua perlu mempersiapkan anak agar
mau bercerita apa yang dialaminya
disekolah. 

Hal ini penting diperhatikan
mengingat anak tidak selalu terbuka
untuk menceritakan apa yang diala mi -
nya. Anak perlu ditanamkan
suatu pemahaman akan
pentingnya saling
menghargai satu
sama lainnya.
Oleh karena itu
penting bagi
anak untuk bi sa
memiliki si kap
bahwa orang
lain juga harus
m e n g  h a r  g a i
dirinya. Keyakin an
ini sudah bisa di -
tanam kan pada anak
semenjak ia berusia lima
tahun. Ia juga perlu dilatih untuk aktif
bercerita akan peristiwa yang dialami -
nya. Pada saat mengalami bullying,
anak tidak selalu terbuka mengemuka -
kan apa yang dialaminya. Hal ini
disebabkan karena adakalanya anak
mengalami ancaman. Ia juga takut
dicap penakut, tukang ngadu, atau
disalahkan karena peris tiwa yang
dialami. 

Tidak Takut
Bila anak belum terbuka menya -

takan peristiwa yang dialaminya, ia
perlu perlahan dibiasakan untuk ber -
cerita. Hal ini bisa dipancing dengan
percakapan tidak langsung akan teman-
temannya. Cerita tentang te man yang
menyenangkan dan teman yang

mengganggu, bisa digunakan sebagai
pemancing percakapan. Bila anak mulai
terbuka membahas me ngenai teman-
temannya, per ca kap an lebih lanjut akan
lebih mudah untuk dilakukan. 

Selain itu, Anak perlu ditanamkan
bahwa bila ia mengalami bullying, ia
perlu menyatakan secara langsung
penolakannya. Ia perlu belajar dengan
kata-kata atau perila ku yang menyirat -
kan bahwa ia tidak takut di-bully. 

Sikap ini penting supaya
anak tidak secara terus

me nerus menjadi
objek bullying bagi

teman-te mannya.
Anak perlu
d i t a n a m  k a n
p e n g e r t i a n
bah wa bullying
m e r u  p a k a n
perila ku tidak

layak. Ia juga
perlu diberikan pe -

mahaman bahwa
bullying yang dialami-

nya, bukan salahnya.
Bila tindakan bullying terjadi secara

terus menerus, orang tua perlu beker -
ja sama dengan pihak sekolah untuk
mengatasinya. Biasanya korban
bullying tidak hanya satu orang. Upaya
untuk menunjukkan bukti-bukti nyata
akan sangat dibutuhkan untuk
mem buat sekolah paham akan apa
yang dilaku kan dan dialami siswa-
siswanya. 

Sekolah perlu memberikan
perhatian terhadap perilaku murid-
muridnya agar proses tumbuh kembang
anak berjalan dengan maksimal. 

Sebaiknya bila dampak negatif
bullying berlangsung lebih dari dua
minggu dan tidak menunjukkan per -
kembangan berarti, orang tua perlu
meminta bantuan pada ahlinya. l

““Bullyingmerupakan situasi
yang tidak bisa dihindarkan
dalam pergaulan anak, maka

orang tua perlu
mempersiapkan anaknya

agar dampak bullying tidak
ber kepanjangan
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M
emiliki bentuk rahang dan tulang pipi
yang proporsional adalah idaman setiap
wanita. Mereka rela menghabiskan
uang ratusan hingga jutaan rupiah,

untuk mendapatkannya. Namun dengan teknik make
up contouring, wajah dapat dibentuk  dengan lebih
sempurna sehingga para wanita kini bisa lebih
berhemat. 

Bagi Anda yang ingin mencoba teknik make up ini,
simak langkah-langkah pengaplikasian contouring
berikut yang disesuaikan dengan bentuk wajah Anda.
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Bentuk wajah hati biasanya mem -
punyai tulang pipi yang lebih besar
dibanding dengan bagian dagu serta
dahi yang berbentuk lancip. Untuk
melakukan contour wajah berbentuk
hati, gunakan bronzer dibagian tulang
pipi dan pinggir dahi  dan highlight
pada tengah dahi, bawah mata, tulang
hidung, cupid bow dan dagu. (contoh
pada gambar).

Contouring adalah teknik

yang digunakan untuk

menghasilkan efek

struktur tulang wajah lebih

tegas dan memperindah

bentuk wajah. 

Hati1

Anda patut bersyukur bila memiliki
bentuk wajah jenis ini. Karena bentuk wajah
oval merupakan idaman banyak wanita,
karena cocok diaplikasikan untuk segala
jenis teknik make up juga model rambut. 

Bentuk wajah oval memiliki dahi yang
lebih lebar dibandingkan dagu. Panjang
wajah Anda satu setengah kali lipat lebih
banyak dibanding lebar wajah, untuk
melakukan contour pada wajah oval
sangatlah mudah, Anda cukup mem per -
tegas garis di bagian tulang pipi dan sekitar
dahi dan berikan highlight pada bagian
bawah mata, tengah dahi, tulang hidung
dan dagu. (contoh pada gambar).

Oval2

fo
to

: N
et

fo
to

: N
et

MAKE UP
CONTOURING
Sesuai Bentuk  
Wajah
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Bentuk wajah kotak memiliki dahi dan dagu
yang sama lebar. Rahang merupakan bagian yang
paling menonjol pada bentuk wajah ini. Untuk
melakukan contouring pada wajah kotak, gunakan
bronzer pada bagian sekitar pipi dan jangan berikan
bronzer pada bagian dagu. Anggaplah shading ini
untuk memberikan bayangan sehingga wajah Anda
mendekati bentuk wajah ideal yaitu oval. Terakhir
tambahkan sedikit highlight pada bagian segitiga
bawah mata, tengah dahi dan dagu. (contoh pada
gambar).

Bentuk wajah bulat atau biasa
disebut  chubby memiliki panjang dan le -
bar wajah yang hampir sama, dan pipi
ka mu merupakan bagian yang paling
menonjol. 

Teknik contouring pada wajah bulat,
kurang lebih sama dengan wajah ber -
ben tuk kotak. Namun yang membeda -
kan nya, fokus shading terletak di bagian
pipi dan rahang dibaur lebih kedepan
lagi. (contoh pada gambar).

Contouring merupakan teknik yang
digunakan untuk mempertegas dan
menonjolkan bagian wajah agar make up
tidak terlihat datar (flat). Teknik make up ini
sedang tren dipakai oleh para artis dalam
dan luar negeri. Ada beberapa istilah dalam
contouring yang perlu Anda ketahui, yaitu
Bronzer dan Highlight. Apa itu?
1. Bronzer biasa digunakan untuk

memper tegas bagian dari wajah kita
seperti hidung, rahang, tulang pipi dan
pinggir dahi. Bronzer ini berwarna
cokelat, dan biasa satu atau dua shade
lebih gelap dari kulit kita. 

2. Highlight biasa digunakan untuk
menonjolkan bagian wajah yang ingin
ditonjolkan seperti dahi, bawah mata,
dagu dan tulang hidung. Highlight yang
digunakan disarankan memiliki warna
satu atau dua shade lebih terang
daripada warna foundation kita. lbbs/mna

Oblong5

Kotak3

Bulat4

Bentuk wajah oblong memiliki bagian dahi
yang agak bulat dan bagian pipi kebawah yang
kotak. Pada wajah ini, disarankan untuk
meniruskan dagu dan menonjolkan tulang pipi.
Maka dari itu, kita perlu menggunakan shading
pada bagian bawah dagu, sekitar dahi, hidung
dan tulang pipi lalu dilengkapi dengan highlight
pada bagian bawah mata, dagu dan dahi.
(contoh pada gambar).

Berbagai Istilah dalam
Teknik Make Up Contouring
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A
nda sedang merencanakan
kehamilan atau bahkan
se dang dalam masa
kehamilan? Sebaiknya Anda

was pada infeksi TORCH (Toksoplasma,
Others : Rubella, Cytomegalovirus (CMV)
dan Herpes Simpleks). Sebenarnya
apakah infeksi TORCH? Infeksi TORCH
merupakan beberapa infeksi yang bila
diderita oleh ibu hamil sangat berbahaya
untuk janin dan dapat menyebabkan
janin sulit bertahan seperti keguguran,
kecacatan pada kelahiran, dan IUFD /
Intra Uterine Fetal Death (kematian janin
dalam kandungan). 

Pe nya kit yang disebab kan oleh
TORCH ter diri atas parasit dan virus. In-
feksi TORCH baru bisa diketahui dengan
me lakukan screenin pemeriksa an
darah.

Toksoplasmosis
Penyakit toksoplasmosis disebab -

kan oleh parasit toksoplasma gondii
yang dibawa oleh hewan mamalia.
Parasit ini ditularkan melalui kotoran
hewan mamalia yang kemudian bisa

masuk ke dalam tubuh melalui ma -
kan an atau minuman yang telah di-
hinggapi lalat atau serangga lainnya.
Selain itu, parasit ini juga terdapat
pada makanan atau sayuran yang
kurang matang. Penderita yang ter -
serang parasit ini biasanya mengalami
demam, sakit kepala, badan lemah,
pembengkakan kelenjar getah bening,
penglihatan terganggu, disorientasi,
gemetar, kejang. Janin yang terinfeksi
penyakit ini dapat menyebabkan
keguguran atau bayi lahir langsung me -
ninggal serta bisa juga menyebabkan
kelainan pada bayi saat dewasa.

Rubela
Penyakit ini dikenal dengan istilah

campak jerman. Penderita biasanya
mengalami demam, sakit kepala,
hidung tersumbat atau beringus, tidak
nafsu makan dan mual, iritasi ringan
pada mata, pembengkakan kelenjar
limfa pada telinga dan leher, ruam
berbentuk bintik-bintik kemerahan
yang awalnya muncul di wajah lalu
menyebar ke badan, tangan, dan kaki,
ruam ini umumnya berlangsung se-
lama 1-4 hari, nyeri pada sendi teru ta -
ma pada penderita wanita. Penularan
utamanya dapat melalui penderita
batuk atau bersin.

Berbagi makanan atau minuman
serta bersentuhan dengan penderita
rubela. Virus ini menyerang janin pada
saat usia kehamilan masih di trimester
pertama. Jika ibu terinfeksi dapat
berisiko bayi terlahir cacat atau
menderita kelainan seperti kerusakan

pada otak, kebutaan, tuli atau bisu.

Cytomegalovirus (CMV)
Penyakit ini disebabkan oleh virus

cytomegalo. Penularan penyakit ini
melalui air kemih, ludah, lendir mulut
rahim, air mani, feses, dan ASI. Penderita
biasanya mengalami sakit tenggorokan,
kelelah an, dan pembesaran kelenjar
getah be ning. Virus ini menyerang organ
tubuh dan meningkatkan inflamasi,
memacu autoimun bahkan hingga
menyebabkan infertilitas.

Ibu hamil yang mengalami infeksi
virus ini akan berisiko bagi bayi me ng -
alami pembesaran kepala, pengapuran
otak, pembesaran hati, tuli, atau bentuk
kaki dan tangan yang tidak normal.

Herpes Simpleks tipe II
Herpes terbagi atas 2 jenis, Herpes

Simpleks tipe II(HSV II) merupakan
jenis yang paling berbahaya bagi ibu
hamil. Infeksi ini menyerang alat
kelamin. Tanda dari seseorang ter -
infeksi penyakit ini adalah keputihan
atau muncul bintik pada alat kelamin. 

Penularan virus ini melalui kontak
langsung atau tidak langsung dengan
penderita lain serta melalui hubungan
seksual. Bayi yang dilahirkan dari ibu
yang terinfeksi penyakit ini dapat
menderita kelainan pada kulit, yaitu
kulit melepuh.

GEJALA UMUM
Satu-satunya cara yang bisa

dilaku kan untuk mengetahui apakah
seseorang terinfeksi TORCH adalah
de ngan pemeriksaan darah di
laboratorium. Namun beberapa
penderita tidak mendapati gejala
seperti disebutkan, meskipun hasil
pemeriksaan positif hanya jika daya
tahan tubuh menurun bisa jadi infeksi
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Waspada
Infeksi TORCH Pada

Kehamilan

Oleh:
Dr. Sugono Lee, SP.OG

Jadwal Praktek:
Selasa & Jumat : 19.00 - 21.00 WIB

Klinik Pedurungan Semarang
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tersebut aktif kembali. Jika infeksi ini
diketahui di awal masa kehamilan,
maka risiko penularan dari ibu ke
janin bisa dikurangi sehingga cacat
bawaan bisa dicegah. Berikut
gejala umum penderita TORCH
yang bisa dicermati :
l Muncul flek berkepanjangan

pada wanita hamil
l Janin tidak berkembang
l Bayi meninggal pada trimester

akhir kehamilan atau keguguran.

PENCEGAHAN
Bagi Anda yang sedang

merencanakan kehamilan atau
yang saat ini sedang hamil, per-
hatikan tips pencegahan infeksi
TORCH berikut :
P Konsumsi makanan bergizi 4

sehat 5 sempurna untuk men-
jaga daya tahan tubuh

P Lakukan pemeriksaan sebelum
kehamilan bagi Anda dan
pasangan Anda untuk men -
deteksi virus TORCH agar pe -
ngobatan bisa dilakukan

P Melakukan vaksinasi saat
perencanaan kehamilan

P Masak makanan dengan
ma tang untuk mematikan
parasit penyebab TORCH

P Periksakan kehamilan secara
teratur

P Mencuci tangan sebelum makan
dan jaga kebersihan tubuh

P Hindari kontak dengan pen-
derita infeksi TORCH

P Jika Anda mempunyai hewan
peliharaan seperti kucing dan
anjing maka Anda harus benar-
benar merawat dan menjaga
kebersihannya serta kesehatannya.
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Infeksi TORCH sebaiknya dideteksi secara dini
salah satunya dengan melakukan pencegahan
seperti diatas yaitu pemeriksaan sebelum meren -
canakan kehamilan yaitu dengan pemerik saan
laboratorium. Pemeriksaan imunoglobulin G (IgG)
dan Imunoglobulin M (IgM).

Jika pemeriksaan IgG (+) dan IgM (-) maka
artinya ada infeksi sebelumnya, pada tahap ini
penderita tidak perlu diobati karena tubuh
sudah membentuk antibodi. Namun, jika IgG (+)
dan IgM (+) maka harus dilanjutkan pemerik-
saan IgG avidity. Jika IgG avidity tinggi maka in-
feksi terjadi pada 3-5 bulan sebelumnya,
kondisi ini berarti infeksi tergolong infeksi lama
dan tidak berbahaya.

Konsultasikan hal ini kepada dokter spesialis
kandungan yang Anda percayai agar pemerik-
saan dan pengobatan dapat dilakukan. Jika dari
hasil pemeriksaan pasien dinyatakan positif
mengidap TORCH, maka pasien harus segera
diobati dan disarankan untuk menunda
kehamilan terlebih dahulu selama masa
pengobatan karena jika tidak maka risiko
penularan dari ibu ke janin akan semakin besar
dan menimbulkan dampak buruk bagi bayi
ketika lahir. 

Jika dalam pengobatan tiba-tiba terjadi ke-
hamilan maka biasanya dokter menyarankan
untuk terus menjalankan terapi atau meng -
hentikan kehamilan tergantung infeksi mana
yang menyerang Anda. l

PENGOBATAN
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Oleh:
Dr. Dina Angelika, Sp.A

Jadwal Praktek:
Minggu: 10.00-12.00 WIB
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Pada Anak
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F
lu Singapura merupakan infeksi
menular yang disebabkan oleh
virus RNA famili Picornaviridae,
Genus Enterovirus terdiri dari virus

Coxsackie A, virus Coxsackie B, Echovirus
dan Enterovirus. Virus ini dalam istilah
kedokter an disebut penyakit hand, foot
and mouth desease (penyakit tangan, kaki
dan mulut). 

Mengapa disebut penyakit kaki tangan
mulut? Karena penyakit ini memiliki ciri le -
puhan yang terjadi pada kaki, tangan, dan
mulut. Luka ini disertai oleh rasa gatal
perih. Apabila luka telah pecah dan virus
terpapar kulit, maka luka akan menyebar
pada sisi kulit lain yang awalnya tidak ter-
papar. Dinamakan flu singapura karena
virus ini pertama kali ditemukan di negara
tersebut.

DEMAM
Lantas apa saja gejala dari penyakit

yang sering menyerang balita ini? Flu
singapura biasanya akan muncul pada hari
ke 3 hingga hari ke 7. Awalnya flu singa-
pura hanya ditandai dengan munculnya
demam, kemudian sekitar satu atau dua
hari, akan muncul luka di sekitar gusi,
lidah, dan pipi bagian dalam. Hal ini biasa -
nya membuat si kecil mengalami sakit

tenggorokan hingga malas minum susu
dan kehilangan nafsu makan.

Gejala flu singapura lainnya juga di-
tandai dengan sakit perut, pilek, muntah,
batuk dan munculnya ruam di sekitar tela-
pak tangan dan kaki, serta terkadang pada
pantat dan selangkangan.

Apakah penyakit ini berbahaya? Umum -
nya penderita flu singapura tidak membu-
tuhkan bantuan medis, karena gejala flu
tersebut akan menghilang pada hari ke tujuh.
Namun, ada baiknya si kecil tetap mendapat -
kan penanganan dari dokter spesialis anak
yang Bunda percayai sebelum timbulnya
diare atau sebelum terjadi komplikasi yang
lain seperti meni ngitis (infeksi selaput otak)
dan ensephalitis (pembengkakan atau
peradangan otak). l

Bunda pasti akan sedih bila sang buah hati didiagnosis mengidap
penyakit flu singapura ini. Agar anak si kecil terhindar dari flu singapura,
sebaiknya bunda melakukan pencegahan untuk si kecil seperti berikut :
1. Rajin mencuci tangan setelah beraktivitas.
2. Tutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk.
3. Konsumsi makanan yang bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh.
4. Membersihkan peralatan yang terkontaminasi air liur seperti peralatan

makan, mainan anak, dan lain- lain.
5. Jangan makan atau minum di wadah yang sama dengan orang lain.
6. Hindari penggunaan fasilitas umum yang berIsiko terjadi penularan. l

Flu Singapura ditandai
dengan bintil-bintil air

dan luka-luka di sekitar
mulut, tangan dan kaki.

Apa sih Flu Singapura itu?

Tips Agar Anak Terhindar dari Flu Singapura
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Oleh:
Dr. Santoso, Sp.OG

Jadwal Praktek:
Sabtu : 13.00 WIB
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W
asir atau ambeien (hemoroid)
umum terjadi pada ibu
hamil. Meskipun tidak
semua ibu hamil meng -

alaminya. Bila Anda termasuk yang sering
mengalami wasir saat hamil kini tak perlu
cemas. Beberapa solusi berikut bisa Anda
terapkan.

Sebelum membahas lebih dalam ten-
tang wasir, terlebih dahulu Anda pahami
tentang penyakit yang sering dikaitkan
dengan konstipasi ini. Apa sih wasir itu?
Wasir (hemoroid) adalah pelebaran pem-

buluh darah vena di sekitar anus.
Peradang an di dalam atau luar anus ini
terjadi karena sulitnya proses pembuang -
an metabolisme sehingga memicu Anda
untuk mengejan saat buang air besar. 

Wasir pada kehamilan terjadi dikarena -
kan adanya perubahan hormonal yang
mengurangi kapasitas pencernaan ibu hamil
yang akhirnya menyebabkan konstipasi.
Timbulnya tekanan ekstrem yang terja di
pada uterus karena beratnya janin serta
meningkatnya berat badan dan konstipasi
(sembelit) juga menjadi salah satu faktor

CEGAH
WASIR
SAAT
HAMIL
WASIR ADALAH SALAH SATU
PENYAKIT YANG SERING DIALAMI
IBU HAMIL. BAGAIMANA CARA
MENGATASINYA?
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timbulnya wasir saat kehamilan. Pada saat
kehamil an rahim yang berisi dengan janin akan
meningkat kan tekanan dalam abdomen seringkali
janin mendesak sejumlah pembuluh darah di sekitar
perut dan panggul. Selain itu, faktor genetika juga
bisa memicu munculnya wasir.

GEJALA
Wasir memiliki beberapa gejala sesuai dengan

tingkat keparahannya.  Penanganan awal wasir
pada kehamilan akan mencegah timbulnya

tingginya tingkat keparahan. Gejala wasir
biasanya muncul saat usia kandungan

mencapai 6 bulan, karena pada tahap itu
usia janin sudah cukup besar. Gejala yang

patut Anda waspadai adalah :
PStadium I : Keluarnya darah di dalam

dubur saat buang air besar. Gejala ini
biasanya tanpa disertai rasa nyeri serta

gatal, namun kadang terasa panas.
PStadium II : Wasir keluar dari dubur saat

mengejan, timbulnya sensasi rasa meng -
ganjal di area dubur dan biasanya disertai de -

ngan rasa nyeri ringan serta pendarah an,
namun wasir dapat masuk de ngan

sendirinya
PStadium III : wasir dapat keluar

dengan sendirinya meskipun tidak
mengejan, disertai nyeri yang hebat dan
pendarahan, dalam tahap ini wasir tidak 

dapat masuk secara spontan.
PStadium IV : wasir sudah tidak dapat lagi masuk

kedalam dubur, nyeri hebat terus menerus dan
pendarahan.

PENANGANAN
Wasir pada ibu hamil sebaiknya harus segera

ditangani, dengan melihat gejala-gejala diatas.
Mengapa wasir harus segera ditangani? Karena
bila tidak segera ditangani bisa menyebabkan
penderita terserang kurang darah atau anemia.
Komplikasi lain yang bisa menyerang adalah
timbul nya infeksi. 

Penanganan wasir dengan pengobatan hingga
tindakan pembedahan dibutuhkan. Biasanya bagi
ibu hamil, saat persalinan akan disarankan untuk
pembedahan (sectio caesar). Persalinan normal
tidak disarankan karena dikawatirkan akan
meningkatkan bahaya wasir. l

““Wasir pada kehamilan
terjadi dikarenakan
adanya perubahan

hormonal yang me ngurangi
kapasitas pencernaan ibu

hamil yang akhirnya
menyebabkan

konstipasi

Bagi para ibu hamil sebaiknya melakukan pencegahan
wasir sebelum usia kandungan memasuki usia 6 bulan.
Beberapa tips yang bisa Anda jadikan panduan yaitu :
1. Perbanyak Konsumsi Air Putih.

Perbanyak minum air putih saat kehamilan sekitar 8
- 10 gelas per hari atau sekitar 2 liter air putih per hari
mampu menghindari wasir pada masa kehamilan. Air
putih sebagai cairan yang berfungsi sebagai cara
alami untuk menghindari konstipasi saat kehamilan.

2. Konsumsi makanan berserat.
Serat dianggap mampu untuk memperbaiki sistem
pencernaan. Buah-buahan dan sayur-sayuran serta
biji - bijian, bahkan gandum mengandung serat yang
tinggi. Kurangi makanan pedas serta jangan lupa
untuk buang air secara rutin dan hindari mengejan

3. Lakukan olah raga dan peregangan.
Lakukan sedikit peregangan tubuh yang membantu
meningkatkan fungsi pencernaan Anda. Lakukan re-
nang atau olahraga ringan, seperti jalan kaki. Olah
raga dan peregangan lakukan ini diharapkan dapat

membantu otot-otot di saluran pencernaan untuk
bergerak mendorong sisa makanan ke saluran pem-
buangan. Hindari olah raga serta mengangkat beban
yang terlalu berat. Konsultasikan terlebih dahulu de -
ngan dokter spesialis kandungan Anda untuk menye-
suaikan dengan kondisi Anda. 

4. Selalu bergerak. Jangan duduk atau berdiri dalam wak -
tu lama untuk meningkatkan sirkulasi darah. Jika aktifi -
tas kerja anda terlalu banyak duduk, sediakanlah 5
menit untuk istirahat sambil berdiri atau berjalan-jalan.

5. Konsultasikan ke dokter jika wasir masih tetap muncul
meski Anda sudah melakukan tindakan pencegahan.
Terutama bila terjadi perdarahan melalui anus arau ter-
jadi robekan/fissura (akibat mengejan). Pe na ngan  an
secara dini mencegah timbulnya komplikasi.  

6. Usahakan tidur miring ke kiri untuk mengurangi
tekanan pada daerah panggul.

7. Gunakan bantal berbentuk donat bila tidak nyaman
untuk duduk.

8. Kompres dingin bila perlu. l

Tips Mencegah Wasir Saat kehamilan
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P
ernahkah Anda mendengar istilah
wasir atau biasa disebut ambeien
atau juga hemoroid? Wasir meru-
pakan pembengkakan pembuluh

darah di dalam dan sekitar anus serta bagian
luar dubur. 

Wasir disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu, mengejan, konstipasi lama (sembelit),
keturunan, melakukan aktivitas / pekerjaan
terlalu berat, obesitas, kehamilan, serta ren-
dahnya konsumsi makanan rendah serat. Bagi
Anda yang mengalami wasir sebaiknya tidak
perlu khawatir, karena wasir dapat disembuh -
kan apabila mendapatkan penanganan yang
tepat.

Sebaiknya jika sudah timbul gejala, Anda

segera memeriksakannya ke dokter yang
Anda percayai. Penanganan wasir berbeda-
beda tergantung tingkat keparahan wasir. 

Penanganan
Pengobatan wasir sebenarnya bisa de ngan

cara sederhana, misalnya dengan memperbaiki
gaya hidup dengan mengonsumsi makanan
berserat tinggi agar terhindar dari konstipasi
(sembelit). Serta dengan banyak mengonsumsi
air putih. Sedangkan untuk wasir yang sudah
memasuki stadium ringan dapat disembuh -
kan dengan teknik peng obatan ligasi /
pengikatan yang dilakukan dengan operasi
kecil atau bsia dengan injeksi scleroting agent.

Sementara apabila sudah memasuki
stadium III dan IV pada hemoroid dengan
pendarahan atau pembekuan darah, peng -
obatan adalah dengan pembedahan yaitu
salah sa tunya dengan teknik hemorrhoid
circular stapler. 

Lantas apakah hemorrhoid circular stapler?
hemorrhoid  circular stapler merupakan teknik
pembedahan wasir terbaru menggunakan
alat stapler. Keuntungan dari metode pengo-
batan ini adalah mengembalikan bentuk
dubur dalam keadaan normal. Rasa nyeri
setelah operasi sangat minimal dan masa
perawatan di rumah sakit menjadi lebih
singkat serta dapat segera beraktivitas secara
normal. l

BEBAS WASIR
DENGAN
CIRCULAR
STAPLER

WASIR DAPAT
DISEMBUHKAN

DENGAN
CIRCULAR STAPLER.

APAKAH ITU?
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B
ila dulu orang masih berpikir
untuk memilih Kenjeran seba -
gai tempat rekreasinya, kini ti -
dak lagi. Kompleks taman

hibur an di kawasan Timur Surabaya telah
berubah menjadi salah satu andalan
wisata kota pahlawan.

Segala fasilitas yang dahulu tidak
terawat dan rusak kini sudah mulai diper -
baiki bahkan banyak yang diganti.

Soal kebersihan pun lebih diper -
hatikan oleh pengelola. Sehingga kini tak
lagi terlihat sampah dan kumuh seperti
sebelumnya. Sementara harga tiket
masuk juga terjangkau. Bagi Anda
pecinta kuliner di Pantai Kenjeran juga
bisa ditemukan berbagai jajanan khas
Surabaya seperti, lontong kupang, sate
kerang, dan masih banyak lagi. Ragam
fasilitas olah raga massal seperti pacuan

kuda, drag race, motor cross, futsal
tersedia.

Seperti halnya kebanyakan tempat
wisata pantai, di kawasan ini juga
terdapat sentra oleh-oleh khas hasil laut,
souvenir cantik dari kerang dan biota laut.

Selain wisata bermain, di pantai
Kenjeran juga terdapat Vihara (Klenteng
sanggar agung kenjeran). Di vihara
tersebut terdapat patung budha empat
wajah dengan ukuran yang patung gajah
putih yang besar-besar, serta patung
Ganesha yang berwarna emas.

Tidak hanya itu Pantai Kenjeran kini
ju ga memiliki daya tarik baru yaitu per-
tunjukan air mancur mena ri yang mirip
dengan Wonder Full yang ada di Marina
Bay, Singapura. Air mancur itu terletak di
sebelah kanan pintu masuk Jembatan
Pantai Kenjeran. Saat air mancur bergerak

meliuk-liuk di sertai alunan lagu karya
Mozart yang berpadu apik dengan la -
gu Suraba ya dan Jembatan Merah. Disertai
tata lampu penuh warna.

Air mancur itu terletak di sebelah
kanan pintu masuk Jembatan Pantai
Kenjeran. lbbs/mna

Wajah Baru 
Pantai   Kenjeran
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”SAYA
SEPERTI
DAPAT
MUKJIZAT”

Testimoni Pasien RS PHC Surabaya yang Sembuh dari Infeksi Tulang Belakang

Ika Puspita Dewi sempat
mengalami kelumpuhan
saat hamil disebabkan
Infeksi Tulang Belakang.
Namun, kini dia bisa
tersenyum lebar sambil
menimang buah hatinya.
Bahkan, bisa beraktivitas
kembali. Bagaimana
kisahnya?



K
ata syukur senantiasa meluncur
dari bibir Ika Puspita (31).
Sebab, dia bisa kembali ber-
jalan seperti layaknya orang

lain. Dia mengatakan, dirinya seperti
mendapat mukjizat pasca sembuh dari
infeksi tulang belakang yang diderita -
nya. Penyakit tersebut menyebabkan
dia mengalami kelumpuhan ketika
sedang hamil. 

Ika merasa sejak awal kehamilan
sudah merasa keganjilan dalam tubuh-
nya. “Awalnya sekitar Februari 2016 saya
itu sering sakit punggung dan kaki
kesemut an. Saya periksa darah ter nyata
kolesterol saya tinggi sekitar 300. Saya
kemudian berpikir mungkin karena itu
ya?” kisah pegawai Pemerintah Daerah
Bojonegoro kepada Sehati, beberapa
waktu lalu.

Saat itu, Ika berusaha untuk me -
nurunkan kadar kolesterolnya. Namun,
ketika kadar kolesterolnya sudah normal,
sakit yang dialaminya itu tak kunjung
membaik. Bahkan, ketika me nginjak
usia kehamilan lima bulan, kakinya
semakin tidak kuat bila digunakan
untuk berpijak sampai mengalami
lumpuh total. “Bukannya sembuh saya
malah lumpuh total, mbak. Kaki saya
mati rasa. Saya jadi Shock. Kaki saya
mati rasa. Apalagi kondisi sedang
hamil tua,” tuturnya.

Membulatkan Tekad
Untuk Operasi

Pada Maret 2016, Ika kembali
memeriksakan dirinya ke Dokter yang
praktek di salah satu rumah sakit
Surabaya dan dianjurkan untuk MRI.
Ika pun mematuhi Dokter tersebut dan
menunjukkan hasilnya. Dokter ter -
sebut menjelaskan, hasil MRI tersebut
menunjukkan adanya infeksi tulang
belakang dan perlu ditangani segera
dengan jalan operasi. Hal itu membuat
Ika terkejut.

“Sedih saya belum hilang karena
lumpuh. Ini saya harus mendapati
kenyataan untuk bisa berjalan kembali
harus dioperasi,” ujarnya. Ika juga
mempertimbangkan kondisinya yang
tengah berbadan dua. Namun, berkat
dukungan suami dan keluarga besarnya,
Ika membulatkan tekad untuk menjalani
operasi. Apalagi Dokter tersebut juga
mengatakan bahwa kemungkinan
untuk sembuh sangat besar.

Kemudian, Dokter tersebut me -
rujuk Ika untuk menjalani  operasi  di
RS PHC Surabaya. Di rumah sakit ter -
sebut, dia ditangani oleh dr. Muhammad
Faris spesialis bedah saraf. Dari hasil
pemeriksaan lebih lanjut, Ika ternyata
harus menjalani operasi karena infeksi
tulang belakang yang dideritanya, bila
tidak segera dioperasi Ika akan me -
ngalami kelumpuhan. “Saya terkejut,
tapi saya tetap bersedia dioperasi. Sehari
setelah saya MRI itu, saya langsung
menjalani operasi di RS PHC Surabaya,”
ucap Ika.

Tuhan menjawab doa ibu dua
anak ini. Operasi yang dijalani Ika
tidak mengalami kendala apapun.
Bahkan tidak mengganggu janin berusia
enam  bulan yang  ada di dalam

kandungannya. “Pasca operasi kaki
saya yang awalnya mati rasa, perlahan
normal kembali. Dua minggu saya
menjalani terapi dan hingga sekarang
saya tidak mengalami keluhan apapun,”
ujar Ika.

Istri dari Eko Kiswanto ini juga puas
dengan pelayanan dari dokter maupun
perawat yang ada di RS PHC Surabaya.
“Begitu diberi surat pengantar ke
RS PHC Surabaya saya kaget tapi ada
ketenangan sendiri dalam diri saya.
Karena saya yakin kualitas dokter dan
pelayanan di RS PHC Surabaya,” tutur
wanita kelahiran 13 April tersebut.
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Menderita infeksi tulang belakang hingga lumpuh total membuat Ika
Puspita mengambil banyak hikmah. Pertama adalah jangan pernah
menyepelekan kondisi tubuh. Ika menjelaskan, dirinya mengalami
infeksi tulang belakang karena daya tahan tubuhnya yang tidak baik.
“Dokter bilang semua orang itu punya kecenderungan mengalami infeksi
tulang  belakang. Tapi yang paling rentan adalah orang yang daya tahan
tubuhnya buruk. Untuk itu meski sibuk kerja jangan lupa istirahat dan
makan makanan yang bergizi,” pesannya.

Kini kondisi Ika telah kembali pulih. Dia juga telah melahirkan dengan
selamat. Bahkan setelah lebaran ia berencana untuk kembali bekerja
setelah vakum cukup lama. “Mau kembali kerja mbak, semoga saya
selalu sehat dan penyakit ini tidak akan kambuh lagi,” tutupnya. lmna

Begitu diberi surat pengantar ke
RS PHC Surabaya saya kaget tapi ada

ketenangan sendiri dalam diri saya. Karena
saya yakin kualitas dokter dan pelayanan

di RS PHC Surabaya.

Dapat Hikmah dari Penyakit
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GERAKAN I
1. Lakukan duduk bersila se perti

gambar diatas.
2. Kedua lengan berada

disamping.
3. Posisikan tubuh Anda relaks.

Tarik nafas panjang dan
hembuskan perlahan.

4. Hitung sebanyak 2 x 8.

M
asa kehamilan merupakan masa yang paling
penting dan menentukan bagi seorang wanita.
Menjaga tubuh agar tetap sehat saat kehamilan
sangat membantu untuk menghadapi persalin -

an. Salah satu caranya adalah menjaga tubuh agar tetap aktif
saat kehamilan, selain banyak bergerak ibu hamil juga di -
sarankan untuk olah raga. Olahraga yang dilakukan secara
teratur dapat meningkatkan kekuatan otot tubuh untuk
menghadapi persalinan. 

Namun olah raga apa yang cocok untuk ibu hamil? Senam
hamil merupakan olah raga yang paling aman untuk ibu
hamil, karena meliputi latihan-latihan untuk meningkatkan
fleksibilitas, kekuatan, dan menjaga sistem kardiovaskular.
Lakukan senam hamil ketika usia kandungan sudah mencapai
minimal 6 bulan atau sesuai dengan arahan dokter. Berikut
langkah-langkahnya yang bisa bunda praktekkan dirumah.

Melakukan senam hamil secara teratur,
stamina ibu akan terjaga sehingga tubuh
lebih siap menjalani proses persalinan.

Senam Hamil
untuk Perlancar 
Persalinan

GERAKAN II
1. Posisikan tubuh Anda seperti

merangkak.
2. Jarak kedua lengan sama

dengan bahu.
3. Tarik pinggang

keatas dengan
kepala masuk ke
arah dada sambil
mengempiskan perut.

4. Kemudian turunkan pinggang
perlahan-lahan sambil
mengangkat kepala.

5. Gerakan ini bertujuan
untuk melemaskan
otot perut dan otot
dasar panggul.

6. Lakukan sebanyak
2 x 8 hitungan.
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GERAKAN III
1. Posisikan tubuh seperti merangkak.
2. Turunkan badan dan kepala hingga menempel dengan

lantai.
3. Letakkan siku disamping seperti pada gambar.
4. Lakukan sebanyak 2 x 8 hitungan.

GERAKAN V
1. Berbaringlah terlentang.
2. Angkat kedua kaki dengan kedua tangan.
3. Tekuk kedua lutut, dan buka kedua kaki.
4. Buka mulut dan kemudian tarik nafas dalam-dalam

melalui mulut dan buang perlahan-perlahan.
5. Lakukan 2 x 8 hitungan.

GERAKAN IV
1. Baringkan tubuh Anda ke kiri atau miringkan

tubuh ke arah punggung bayi.
2. Letakkan lutut kanan di depan lutut kiri.
3. Tekuk lutut kanan.
4. Taruh lengan kanan di depan tubuh, dan lengan

kiri dibelakang tubuh.
5. Pejamkan mata, buat tubuh Anda se-relaks

mungkin.
6. Lakukan 2 x 8 hitungan.

GERAKAN VI
1. Baringkan tubuh terlentang.
2. Angkat kaki kanan dan tekuk kaki kiri seperti

pada gambar.
3. Posisikan tangan terlentang menghadap keatas.
4. Pejamkan mata dan tarik nafas perlahan-lahan.
5. Lakukan sebanyak 2 x 8 hitungan.

Gerakan senam hamil selengkapnya dapat
Anda ikuti di klinik fisioterapi RS PHC Surabaya.

Jadwal :
Kamis : Pkl 10.00, Sabtu : Pkl 08.00

oleh :
Klinik Rehabilitasi Medik 

RS PHC Surabaya
Dibimbing oleh :

Dr. Nunung Nugroho,
Sp.KFR.,MARS



Oleh:
Dr. Eighty Mardiyan K, Sp. OG

Jadwal Praktek:
Selasa, Kamis, Jumat : 15.00 WIB
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Sukses Menyusui Saat Bekerja
Ibu bekerja masih tetap bisa memberikan ASI eksklusif

kepada buah hati. Berikut tipsnya untuk Anda?

M
enyusui merupakan hak setiap
ibu, termasuk ibu bekerja.
Namun ibu bekerja masih di-
anggap sebagai salah satu

faktor penyebab tingginya angka kegagalan
menyusui, padahal di negara-negara industri
45-60% tenaga kerja merupakan wanita usia
produktif. Padahal menyusui merupakan cara
paling mudah bagi bunda dalam memberikan
perlindungan yang optimal kepada sang buah
hati, karena Air Susu Ibu (ASI) mengandung
komposisi nutrisi yang lengkap untuk me -
me nu hi kebutuhan bayi. Berikan ASI eksklusif
hingga si kecil berusia 2 (dua) tahun. 

Untuk bunda yang bekerja tapi ingin tetap
memberikan ASI eksklusif untuk si kecil
dirumah. Berikut tips memberikan ASI saat
bunda bekerja :

Susunlah jadwal untuk pemberian ASI
eksklusif pada buah hati Bunda sebelum
Bunda memulai aktivitas pekerjaan Bunda
di kantor. Konsumsi makanan yang bergizi
dan vitamin untuk memperlancar ASI yang
disarankan oleh dokter.

Sediakan botol / wadah steril dan ter-
tutup rapat untuk menyimpan persediaan
ASI dan persiapkan pula alat untuk
memerah ASI bunda. Berilah label tanggal
memerah ASI pada botol penyimpanan se-
hingga Bunda bisa memberikan ASI pada
sang buah hati secara berurutan sesuai
tanggal bunda memerah ASI. 

Simpanlah persediaan ASI Bunda dalam
lemari es. Jangan simpan ASI pada pintu
lemari pendingin karena dengan perubahan
suhu ketika pintu lemari pendingin dibuka
akan menyebabkan ASI rusak. Simpanlah
ASI dalam freezer, maka ASI dapat bertahan
selama 3-6 bulan.

Menyusui si kecil secara langsung dapat
membantu mempererat ikatan batin antara
Bunda dengan si kecil. Sempatkanlah
menyusui si kecil secara langsung saat Bunda
berada dirumah, sebelum berangkat ke
kantor dan setelah Bunda pulang dari kantor. 

Jangan lupa basuh terlebih dahulu puting
susu dengan handuk / kapas yang dibasahi
dengan air hangat untuk menghilangkan
kotor an dan memperlancar keluarnya ASI.

Saat Bunda akan menyajikan ASI dalam
botol yang disimpan dalam freezer, sebaiknya
berikan ASI dengan tanggal memerah yang
lebih lama, lihatlah dahulu label pada botol.
Keluarkan ASI dari freezer dan pindahkan ke
lemari es selama 12 jam sebelum diberikan
kepada bayi. Kemudian rendam botol ASI ke
wadah yang berisi air hangat. Melelehkan
atau menghangatkan ASI memakai mi-
crowave hanya akan menghancurkan nutrisi
yang terkandung dalam ASI. l

Bunda dapat melatih diri Bunda untuk
memerah ASI dengan menggunakan tangan
atau pompa ASI sebelum Bunda melakukan
rutinitas bekerja di kantor. Perahlah ASI
sesuai jadwal dan secara rutin dan lakukan-
lah setiap 2 jam sekali. 

Bawalah cooler bag (tas pendingin)
dengan ice pack  didalamnya untuk menyimpan
ASI selama dikantor. Perlu Bunda ketahui,
ASI yang disimpan dalam cooler bag hanya
mampu bertahan selama 1 (satu) hari
sehingga ketika Bunda sudah sampai
dirumah sebaiknya segera memindahkan
botol yang berisi ASI ke dalam freezer. 

Jangan lupa untuk mensterilkan pompa
ASI setelah dipakai untuk memerah ASI di
kantor. 

Persiapkan diri sebelum
masuk kerja1.

latihlah kemampuan
memerah asi2.

susui langsung si kecil saat
berada di rumah3.

Siapkan Perlengkapan
penyimpanan asi4.

perah asi di kantor5.

penyajian asi6.

ilu
st

ra
si

: N
et



PC
N

Ed
is
i 0

15
  
Ju

li-
Se

pt
em

be
r 

20
16

Fo
to

: N
et

B
ayi di bawah lima tahun mem-
punyai masa pertumbuhan
dan perkembangan yang
ma sih panjang, sehingga

banyak membutuhkan nutrisi dan
asupan yang baik untuknya. Untuk itu
dalam memilih makanan untuk sang
buah hati, bunda harus mengetahui apa
makanan itu memenuhi gizi yang benar
dan tidak diberikan makanan yang
belum sesuai dengan umurnya. 

Jika pada masa pertumbuhan bayi
tidak terpenuhi dengan gizi yang baik.
Maka hal ini dapat menyebabkan gang-
guan kesehatan pada bayi Anda, seperti
busung lapar, kecerdasan otak terhambat,
pertumbuhan terganggu, serta rentan

terhadap berbagai penyakit. Gizi buruk
merupakan kondisi tubuh yang kurang
mendapatkan asupan nutrisi yang tepat,
biasanya dikarenakan beberapa hal.
Agar Bunda tidak salah dalam memilih
makanan untuk balita, berikut beberapa
contoh makanan bergizi yang baik untuk
dikonsumsi oleh bayi yaitu :

BUBUR UBI JALAR
Ubi jalar secara alami memiliki rasa

yang manis, sehingga menjadi favorit
bayi.  Selain itu ubi jalar juga diperkaya
dengan vitamin C, serat, kalium, dan
nutrisi penting lain yang sangat baik
untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi. 

Kandungan serat yang tinggi dalam
ubi jalar akan membantu pencernaan
awal sebagai transisi  ke makanan padat.
Ubi jalar dikenal me ngandung jumlah
tinggi beta karoten, yang merupakan
antioksidan alami untuk membantu
meningkatkan ketahanan tubuh dari
radikal bebas dan penyakit. Ubi jalar juga

mengandung vitamin B dan fosfor dalam
jumlah yang cukup tinggi, sehingga
ampuh untuk melawan infeksi.

BUBUR LABU KUNING
Labu kuning yang berwarna oranye ini

sangat kaya akan kandungan gizi alami.
Dalam labu kuning terdapat     kandungan
kalsium dan magnesium  yang mem-
bantu membangun tulang kuat, zat besi
untuk memproduksi hemoglobin atau sel
darah merah, fosfor untuk fungsi
pencerna an, fungsi otak, pembentukan
protein, keseimbangan hormon. Labu
kuning juga mengandung vitamin C dan
vitamin A yang penting untuk sistem
kekebalan yang kuat dan peng lihatan
mata yang lebih baik. 

Labu juga memiliki sifat obat cacing
yang baik, yang tidak hanya bersifat
menyembuhkan tetapi juga pencegahan
bila dikonsumsi secara teratur. 

Tidak hanya mengandung vitamin,
mineral dan beberapa kandungan
biokimia, labu kuning juga mengandung
antioksidan dan antimikroba. Serangan
mikroba pada bayi lebih tinggi di -
bandingkan pada orang dewasa. Dengan
demikian, makanan yang bisa mem-
berikan sifat antimikroba bisa sangat
baik bagi bayi. l

Makanan untuk balita
harus mengandung

nutrisi dan gizi yang
benar.

Makanan Sehat
Untuk Balita

l Jaga jadwal makan dan makanan

selingan setiap hari. Jangan meren-

canakan makan mendekati waktu tidur

siang balita karena bisa membuat

balita lemah dan tidak mau makan.

l Jangan memberikan terlalu banyak

minum karena akan membuat mereka

kenyang ketika waktu makan tiba. l

Rencanakan waktu

makan yang teratur

untuk bayi :

PT. Prima Citra Nutrindo (PCN)
Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 - Tanjung Perak Surabaya, Telp. 031 3294801 - 03

Pelayanan: Catering Diet l d'Kalimas Cafe  l Cafe Pisang PHC l Cafe Grha PHC
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Bahan :
l Tepung beras 25 g
l Air 200 cc
l Labu kuning 100 g

Cara membuat :
1. Bersihkan labu kuning kemu-

dian rebus, setelah matang
lalu haluskan.

2. Rebus separuh bagian air.

3. Larutkan tepung beras
de ngan sisa air tersebut.

4. Tuang dalam air mendidih,
lalu aduk.

5. Rebus labu kuning yang
sudah dihaluskan bersama
tepung beras yang sudah di-
larutkan, masak hingga tidak
berasa tepung.

Bahan :
l Tepung beras 25 g
l Air 200 cc
l Ubi jalar kuning 100 g

Cara membuat :
1. Parut ubi dengan parutan

keju, lalu masukkan dalam air
mendidih.

2. Rebus separuh bagian air.
3. Larutkan tepung beras

de ngan sisa air tersebut.
4. Tuang dalam air mendidih,

lalu aduk.
5. Rebus ubi yang telah diparut

bersama tepung beras yang
sudah dilarutkan, masak
hingga tidak berasa tepung

BUBUR LABU KUNING

BUBUR ubi

Energy 129,2 kkal  l Karbohidart 28,7 g l Protein 2,6 g l Lemak 0,8 g  l Vitamin 10 mg

Energy 192,3 kkal l Karbohidart 44,2 g l Protein 3,8 g l Lemak 0,3 g l Vitamin 14 mg

Menu dibuat dan telah diuji coba oleh
instalasi gizi PT. Prima Citra Nutrindo. 

PT. Prima Citra Nutrindo melayani
Catering Diet. 

Alamat : Jl. Prapat Kururng Selatan 
No. 1 Tanjung Perak - Surabaya

Hub : 031 3294801 - 03

Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga Golongan B
Dinkes Pemerintah Kota Surabaya

Catering Diet
Solusi Sehat

Note : Untuk mengenalkan rasa asli pada balita lebih baik tidak
menambahkan gula, garam atau perasa alami lainnya.



Oleh:
Prof. Dr. Bambang Wirjatmadi,

MS, MCN, PhD, Sp.GK
Jadwal Praktek:

Kamis: 08.00 - 10.00 WIB
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P
ada dasarnya kecerdasan seseorang dipen-
garuhi faktor internal yaitu faktor genetika
(keturunan). Namun, faktor genetika
juga harus didukung oleh faktor

eksternal yaitu faktor lingkungan dan faktor
makanan yang dapat mengembangkan /
menambah kecerdasan otak pada anak. Fak-
tor lingkungan yaitu cara anak berkembang
dengan melatih kemampuannya sendiri melalui
aktivitasnya, jadi bunda jangan halangi si kecil
melakukan aktivitasnya ya, cukup pantau dan awasi
si kecil, karena jika terlalu banyak larangan pada
anak, maka akan membuat otaknya tidak
berkembang. Lalu, selain itu ada pula faktor
makanan untuk menunjang faktor
genetika penyebab kecerdasan otak
pada anak. Apa saja itu?

Telur merupakan salah
satu makanan yang kaya akan
sumber protein. Kandungan kolin
pada kuning telur, sangat bermanfaat
untuk perkembangan daya ingat dan
fungsi memori. Tak hanya itu, kolin juga
dapat meningkatkan produksi sel induk memori
di otak serta dapat membuat anak tidak mudah
lelah dalam menjalani aktivitas hariannya. 

Namun sebaiknya mengkonsumsi telur jangan terlalu
berlebihan. Cukup satu butir setiap harinya. Mengapa demikian?
Karena kuning telur mengandung kolesterol yang sangat tinggi se-
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Kecerdasan otak pada anak juga
dipengaruhi faktor eksternal salah

satunya adalah makanan.

Nutrisi Sehat
Untuk

Otak Anak
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hingga tidak baik untuk kesehatan si kecil. Anda dapat menyediakan
jenis variasi olahan telur untuk menambah selera makan anak Anda. 

Ikan yang mengandung lemak seperti salmon merupakan
sumber terbaik asam lemak omega-3, EPA dan DHA keduanya

pen ting dalam pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak anak
anda. Penelitian menunjukkan kandungan asam lemak omega 3 pada
ikan salmon bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat serta ke-
mampuan nalar yang lebih tajam.

Kacang adalah cemilan istimewa karena memiliki kan-
dungan protein dan karbohidrat kompleks. Selain itu,

kacang-kacang an mengandung serat, vitamin dan
juga mineral. Kacang adalah makanan yang baik
untuk otak anak anda dikarenakan dapat mem-
pertahankan energi dan juga kemampuan

berpikir. 
Menurut hasil penelitian, kacang merah mengan-

dung lebih banyak asam lemak omega-3 daripada jenis
kacang lainnya, khususnya ALA (jenis asam lemak

omega-3) yang penting bagi pertumbuhan dan fungsi otak. 

Oat merupakan salah satu dari sereal paling populer di kalangan
anak yang kaya akan nutrisi penting bagi otak. Oat mampu menyedi-

akan energi untuk otak yang sangat dibutuhkan anak, oatmeal
sangat tepat jika dikonsumsi di pagi hari. 

Kandungan serat di dalam oat atau oatmeal mampu
menjaga kesehatan dan kecerdasan anak anda. Oat juga

merupakan sumber vitamin E, vitamin B, seng dan
kalium yang membuat tubuh dan fungsi otak berfungsi
secara optimal. 

Makanan yang berasal dari produk susu memiliki kandungan
protein tinggi dan vitamin B. Kandungan protein dan vitamin B
merupakan nutrisi penting dalam perumbuhan jaringan otak dan
juga enzim. Mengkonsumsi susu, olahan susu atau yoghurt juga
bisa membuat perut bertahan dari lapar karena adanya
kandung an protein dan karbohidrat serta menjadi sumber energi
bagi otak anak anda.

Penelitian menemukan bahwa anak dan remaja membutuhkan
lebih banyak vitamin D bahkan 10 kali dari dosis yang direkomen-
dasikan. Vitamin D adalah vitamin yang juga penting untuk otot dan
saraf sistem siklus hidup sel-sel manusia secara keseluruhan.

2. Ikan

3. Kacang kacangan

4. Oat / Oatmeal

5. Susu dan Yoghurt
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S
perma merupakan salah satu
faktor yang menentukan
seorang wanita bisa hamil.
Banyak cara yang dilakukan

pria untuk mendapatkan kualitas
sperma yang baik. Tapi bagi pria
penderita azoospermia sangat sulit
menghamili perempuan karena cairan
spermanya tak berisi sel sperma alias
kosong. Azoospermia adalah suatu
kondisi dimana tidak didapatkan sel
benih saat pria mengalami ejakulasi.
Secara statistik azoospermia terjadi
pada 1 persen populasi umum pria dan
15 persen pada kasus infertilitas pria. 

Azoospermia tidak sama dengan
aspermia. Seorang pria aspermia ar ti nya
tidak dapat mengeluarkan cairan ejakulat
sama sekali, sedangkan pada azoosper -
mia ada cairan ejakulat tetapi tidak
mengandung sel benih (sper ma to zoa).
Azoospermia bisa disebabkan oleh
berbagai kondisi atau penyakit. Pada

umumnya penyebab azoospermia
dibagi menjadi tiga, yaitu pretestikuler,
testikuler dan post-testikuler. 

Pertama akan dibahas tentang
azoospermia pretestikuler yaitu gang -
guan berada di bagian otak yang meng -
hasilkan hormon jenis gonadot ropin,
yaitu di hipotalamus atau hipofisis, atau
keduanya. Gangguan ini menyebabkan
ketidakseimbangan hormon reproduksi
yang menghambat fungsi testis untuk
menghasilkan sperma.

UKURAN 
Pada penderita sering ditemukan

ukuran testis yang lebih kecil dari pada
normal, karena kadar follicle
stimulating hormone (FSH) yang meru -
pakan salah satu hormon gonadotropin,
dan testosteron yang rendah. Beberapa
faktor yang mempengaruhi terjadinya
gangguan hormon tersebut antara lain,
nutrisi yang buruk, pemakaian obat-

obatan tertentu (kemoterapi, narkotika,
dsb), tumor hipofisis, trauma kepala,
kadar testosteron yang rendah juga
kadar hormon prolaktin yang terlalu
tinggi. Terakhir karena Penggunaan
terapi testosteron eksogen dan steroid
anabolik yang berlebihan. 

Terapi pada kasus ini intinya adalah
mengembalikan keseimbangan hormo -
nal dan mengeliminasi penyebabnya.
Bila penyebabnya tumor, maka akan
dilakukan tindakan bedah, selanjutnya
diberikan terapi sulih hormon.

Sedangkan Azoospermia testikuler
mengindikasikan bahwa ada gangguan
produksi sperma yang disebabkan oleh
faktor testis itu sendiri. Penyebabnya
bisa bawaan (congenital) atau didapat
setelah lahir. 

Produksi sperma bisa sama sekali
tidak terjadi, atau berhenti pada pe -
riode awal atau lanjut dari tahap-tahap
pembentukannya. Pada peme rik  saan

Kenali
Azoospermia dan
Penyebabnya
Azoospermia adalah kelainan sperma yang di
dalam cairan semen tidak ada atau nyaris tidak
ditemukan adanya sel sperma sama sekali.
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fisik biasanya didapatkan testis yang
atrofi atau abnormal, atau ukurannya
normal, disertai  peningkatan kadar
hormon FSH berlebihan dan kadar
testosteron rendah. Kondisi ini disebut
juga kegagalan testis primer.  

Faktor kelainan bawaan yang terkait
kondisi ini antara lain, undescencus
testiculorum (cryptorrchidism), yaitu tes -
tis yang tidak berada di dalam skrotum,
klinefelter’s syndrome, sertoli cell-only
syndrome (germ cell aplasia), ab -
normalitas kromosom yang me nye bab -
kan gangguan fungsi testis. Dan hilang-
 nya sebagian kromosom Y yang menye -
babkan gangguan maturasi sperma. 

Kelainan yang didapat setelah lahir,
yang bisa menimbulkan kegagalan
testis primer, seperti infeksi, antara lain
gondong (mumps) yang mengalami
komplikasi menjadi infeksi pada testis
(orchitis), dan malaria. Juga trauma
testis, kanker atau terapi kanker (radio

atau kemo-terapi), varikokel (pelebar an
abnormal pembuluh vena di sekitar
testis), penuaan, dan penggunaan hot
tubs atau sauna yang terlalu sering. 

Terapi spesifik pada azoospermia
testikuler tergantung pada penyebab -
nya. Pada kasus kelainan bawaan, di -
mana terjadi hambatan maturasi
sper matozoa, dilakukan tindakan
pengambilan sperma langsung dari
testis yang disebut testicular sperm
extraction (TESE) lalu dilanjutkan dengan
prosedur bayi tabung untuk menghasil -
kan kehamilan. Varikokel dapat diatasi
dengan operasi pemo tong an vena yang
melebar, tetapi bila varikokel masih
pada tahap ringan, cukup dengan obat
yang diminum. Testikuler azoospermia
karena bahan toksik atau kemoterapi
atau pemberian gonadotropin
berlebihan diatasi dengan menyingkir -
kan bahan-bahan tersebut.

Terakhir, azoospermia jenis obstruk tif

yaitu azoozpermia yang disebab kan kare -
na terjadinya obstruksiF saluran kelen jar
vesicula seminalis. Merupakan 1% dari
keseluruhan penyebab infertilitas pria.
Ada yang total maupun parsial. Bisa juga
akibat kelainan ba waan, seperti
congenital bilateral agenesis of vas
deferens (CBAVD), yaitu tidak terbentuk -
nya saluran vas deferens. Serta infeksi,
yang tersering adalah infeksi pada
epididymis. Kemungkinan penyebabnya
adalah Gonorrhea, Chlamydia,
Trichomonas, brucellosis, Ureaplasma,
Mycoplasma, coliform bacteria,
adenovirus, enterovirus, bah kan TBC.
Infeksi merupakan 8-46% penye bab
obstruksi saluran reproduksi. 

Pada kasus azoospermia, sebagian
besar kehamilan dibantu dengan pro -
se dur bayi tabung, namun ada seba -
gian pasangan penderita azoospermia
non-obstruktif yang bisa mendapat
kehamilan secara alami. l
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Kenyamanan dan keramahan
dokter maupun perawat ruangan

bersalin, mulai dari kelahiran anak
pertama hingga anak kedua sangat
memuaskan. Fasilitas ruangan rawat

inap pun semakin meningkat. 
Terimakasih RS PHC.

Riani - Lamongan

Pelayanan RS PHC
mantab, luar biasa. Selain itu
Rumah Sakitnya juga bersih
dan fasilitas mewah sekelas

hotel bintang 5.

Rizal - Papua

Saya menjalani perawatan di RS PHC,
keluarga dan anak saya turut menjaga saya

disini. Selama saya di RS PHC, anak dan
keluarga saya diajak jalan-jalan

keliling surabaya oleh customer service
RS PHC. Kebetulan rumah kami ada di luar

pulau, sehingga anak saya tidak bosan
menunggu saya di Rumah Sakit. 

Terimakasih RS PHC atas layanan PHC
Surabaya Tourism-nya. 

Ardila - Banjarmasin

Sudah lebih dari 10 tahun saya
menjadi pasien di RS PHC.

Pelayanannya sangat bagus dan
petugasnya juga ramah. Saya

sekeluarga sudah langganan disini.
Baik berobat maupun hanya untuk

sekedar cek kesehatan.

Ali - Surabaya
Enam bulan lalu, saya

mengalami keluhan nyeri
punggung. Alhamdulillah

setelah menjalani operasi,
kini saya dapat beraktivitas

kembali.

Setiono - Banjarmasin

Media Online Berbicara


