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Your Health is Our Priority
rS awal Bros is a globally recognized hospital group with 11 
operating hospitals in major cities in indonesia. 

we received gold seal of approval in quality and patient 
safety from joint commission international for four of our 
hospitals, making us the hospital group in indonesia with 
the most number of hospitals accredited by jci.

we are a major hospital network in indonesia that always 
provides the best quality of services which emphasize on 
speed, hospitality, accuracy, and responsiveness to fulfill our 
patients’ needs. 

We are committed to always put our patients’ safety first in 
everything that we do. our professional and caring doctors, 
nurses, and staffs are ready to provide their support. our 
hospitals are equipped with 24-hour emergency room, 
inpatient and outpatient services, medical check up, 24-hour 
pharmacy, laboratory, radiology and advanced devices to 
help facilitate medical treatment.
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data who menunjukkan penyakit jantung iskemik (serangan 
jantung akibat tersumbatnya pembuluh darah jantung) adalah 
penyakit yang menduduki urutan pertama dari 12 penyakit 
yang paling mematikan di dunia. diperkirakan sekitar 7,25 juta 
orang per tahun meninggal karena penyakit jantung iskemik ini. 
Bagaimana di indonesia? keadaannya tidak jauh berbeda. data 
terakhir yang diperoleh redaksi menunjukkan bahwa penyakit 
jantung iskemik menduduki peringkat ke-2 setelah penyakit 
gangguan pembuluh darah otak. 

guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat 
terhadap penyakit jantung, maka majalah awal Bros kali ini 
mengangkat tema mengenai penyakit jantung. kami merasa perlu 
terus melakukan sosialisasi, bagaimana tanda-tanda penyakit 
jantung, hal-hal apa yang bisa meningkatkan risiko penyakit 
jantung, dan bagaimana cara mencegah penyakit yang sering 
disebut silent killer tersebut. tentu jika berbicara mengenai 
penyakit jantung, gangguan dan penyakit pada pembuluh darah 
tidak bisa kita abaikan. informasi mengenai gangguan pembuluh 
darah turut kita sertakan dalam edisi kali ini, bersama dengan 
rubrik-rubik lainnya seperti tips kesehatan, wisata (diary), 
komunitas hingga beberapa update informasi yang menurut kami 
bisa menjadi masukan yang berarti bagi pembaca.

Semangat Baru dengan tampilan Baru

Pada tahun 2017 ini, menanggapi masukan banyak pihak, redaksi 
melakukan perubahan pada tampilan dan juga isi majalah awal 
Bros. Mulai dari nama, heartBeat, majalah awal Bros edisi 2017 ini 
mencoba menyapa pembaca tercinta dengan artikel-artikel yang 
lebih ringan dan bermanfaat.

akhir kata, selamat menikmati majalah awal Bros, heartBeat. kami 
tunggu masukan dari pembaca agar bisa menampilkan isi yang 
lebih baik lagi di kemudian hari.

Salam jantung sehat selalu.

Letter from Editor
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Serangan jantung adalah hal yang fatal. dua dari tiga orang dengan 
serangan jantung meninggal sebelum mereka mendapatkan penanganan, 
padahal mayoritas serangan jantung dapat dicegah. ayo lawan!

start from the man in the mirror 
langkah pertama dimulai dari mengenali jantung anda sendiri.

ukuran jantung manusia hanya sebesar kepalan tangan, tapi jantung 
adalah otot terkuat di tubuh manusia. Peranan jantung pun sangat vital, 
yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. dalam setiap degupnya, jantung 
memompa darah dan membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh 
bagian tubuh. Saat dalam keadaan rileks, jantung berdegup 70 kali 
dalam satu menit, degupan akan bertambah jika orang tersebut 
beraktivitas. cobalah hitung jumlah nadi sebelum dan sesudah 
olahraga untuk mengetahui bagaimana beban jantung anda 
selama berolahraga, sehingga anda mengenali mana olahraga 
yang cukup atau berlebihan bagi tubuh anda.

Wise man said, know your enemy 
jika anda ingin menghindari serangan jantung, tentu anda 
harus mengenali tanda-tandanya.

dokter Spesialis jantung rS awal Bros Panam, dr. lia Valentina, 
Sp.jP, Fiha mengatakan gejala seperti nyeri dada, jantung 
berdebar-debar, dan sesak napas yang muncul tiba-tiba 
disertai banyak keringat merupakan pertanda jantung dalam 
keadaan tidak sehat. Serangan jantung terjadi saat jantung tidak 
mampu memompa darah dalam jumlah yang dibutuhkan tubuh 
karena fungsi dan/atau struktur jantung terganggu. “hal ini bisa 
diakibatkan karena terjadi penumpukan plak pada pembuluh 
darah, lalu terjadi penyumbatan. Makanya aliran darah ke jantung 
menjadi terganggu,” ujar dr. lia.

precaution is wisdom 
Semua dimulai dari persiapan dan pencegahan.

Beberapa hal yang kita miliki dapat memperbesar risiko kita terkena 
serangan jantung, hal ini disebut dengan faktor risiko. ada faktor 
risiko yang tidak dapat diubah, misalnya faktor jenis kelamin: laki-laki 
memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan perempuan, faktor usia: pada 
laki-laki risiko lebih tinggi saat usia lebih dari 45 tahun sedangkan pada 
perempuan saat usia 60 tahun dan faktor keturunan.

Sedangkan ada pula faktor risiko yang dapat diubah, faktor-faktor ini 
berhubungan dengan bagaimana kita hidup. tiga gaya hidup yang paling 
berpengaruh adalah merokok, pola makan tidak sehat, serta kurangnya 
aktivitas fisik. Ketiga gaya hidup tersebut dapat mengakibatkan tekanan 
darah tinggi (hipertensi). hipertensi sangat berbahaya karena tidak 
memiliki gejala tapi mengakibatkan serangan jantung dan stroke dadakan. 
oleh sebab itu pastikan anda memeriksa tekanan darah secara rutin. (lnr)

Pada laki-laki risiko lebih tinggi saat 
usia lebih dari 45 tahun sedangkan 
pada perempuan saat usia 60 tahun

NyatakaN PeraNg Pada 
SeraNgaN JaNtuNg

Dr. Lia Valentina, Sp.JP, FIHA
dokter Spesialis jantung
rS awal Bros Panam
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penyakit jantung adalah kelainan yang 
diturunkan maupun didapat yang 
menyebabkan kerusakan pada jantung. 

Kelainan itu bisa terjadi di selaput jantung 
(perikard), otot jantung (miokard), katup 
jantung, irama jantung, dan yang terbanyak 
penyakit jantung koroner atau penyakit 
akibat tersumbatnya aliran darah yang 
memberikan makanan ke jantung. salah satu 
penyebab seseorang bisa menderita sakit 
jantung adalah penyakit diabetes melitus 
(disingkat diabetes).

untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 
hubungan sakit jantung dan diabetes, redaksi 
berkesempatan menemui dr. yudistira Panji 
Santosa, Sp.Pd-kkV, M.kes, FaPSic, Fica, 
FinaSiM, spesialis jantung dari rS awal Bros 
tangerang. “diabetes atau kencing manis dapat 
membuat kelainan pada berbagai organ maupun 
sistem tubuh. Salah satu sistem tubuh yang 
sering terkena dan berakibat fatal adalah sistem 
kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah),” 
ujarnya. kelainan itu disebabkan akibat stres 
oksidatif dari keadaaan gula yang meningkat 
dan mengakibatkan iritasi dari endotel (selaput 
dalam) pembuluh darah dan mengakibatkan 
terjadinya plak aterosklerosis atau sumbatan di 
pembuluh darah.

Kadar gula yang meningkat 
mengakibatkan iritasi 
selaput dalam pembuluh 
darah dan mengakibatkan 
terjadinya sumbatan di 
pembuluh darah.

Dr. Yudistira Panji Santosa, SpPD-KKV, 
M.Kes, FAPSIC, FICA, FINASIM
dokter Spesialis jantung
rS awal Bros tangerang
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Pembuluh darah yang terkena dapat terjadi di semua 
organ tubuh seperti pembuluh darah di otak, mata, 
ginjal, kaki, dan yang fatal dapat terjadi di pembuluh 
darah jantung. Sumbatan yang terjadi jika makin 
bertambah maka akan menimbulkan gejala dan tanda 
pada tubuh manusia. gejala dan tanda yang terjadi, 
seperti: nyeri dada saat aktifitas, sesak napas, mudah 
lelah, dan terbangun pada malam hari karena sesak 
atau batuk.

kerusakan dapat juga terjadi pada saraf yang 
mengatur irama jantung, sehingga irama jantung 
menjadi tidak teratur bahkan dapat terjadi henti 
sejenak dari irama jantung. Selain itu dapat 
mengakibatkan ketidaksesuaian irama. respons 
dari ketidaksesuaian irama ini bisa mengakibatkan 
penderita berdebar-debar, hilang pandangan 
mendadak, pingsan maupun kejang-kejang. 

tindakan pencegahan

tindakan pencegahan serangan jantung pada pasien 
diabetes menurut dr. yudistira bisa dibagi 3, yaitu 
tindakan pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

tindakan pencegahan primer bertujuan mencegah 
terjadinya penyakit jantung pada pasien diabetes 
yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan rekam 
jantung (elektrokardiogram (ekg)), uji latih (treadmill 
test), echocardiogram yang berkala atau jangka waktu 
tertentu yang ditentukan oleh dokter.  

Sedangkan pencegahan sekunder adalah untuk 
mendeteksi dini penyakit jantung dan segera 
mengobatinya untuk mencegah terjadinya komplikasi. 
Pemeriksaan jantung dapat dilakukan pada penderita 
kencing manis seperti pemeriksaan elektrokardiogram 
setiap enam bulan, treadmill test setiap tahun dan 
echocardiogram setiap dua tahun. “Sedangkan untuk 
mengatasi dan mengontrol faktor risiko lain yang 
dapat menyertai kencing manis dapat dilakukan tiap 
tiga bulan. jika diperlukan dilakukan pemeriksaan ct 
scan jantung, Mri jantung bahkan kateterisasi jantung 
jika mengarah terjadi penyakit jantung,” jelasnya.

Pencegahan tersier adalah pemulihan atau rehabilitasi 
untuk terjadinya kecacatan dan kematian. Seperti 
contoh pada kasus ini adalah penderita kencing manis 
yang sudah mengalami serangan jantung dan dokter 
berusaha mengurangi terjadinya gagal jantung akibat 
kerusakan otot jantung. Pemeriksaan jantung yang 
dilakukan seperti elektrokardiogram, echocardiogram, 
treadmill test, atau stres echocardiogram dilakukan 
lebih intensif. Sedangkan pemeriksaan ct scan 
jantung, Mri jantung, dan kateterisasi jantung dapat 
dilakukan secara berkala. 

gaya hidup sedentari dan sakit jantung

apakah benar orang yang lebih banyak duduk atau 
kurang aktivitas lebih berisiko terkena sakit jantung?  
“orang yang banyak duduk dan kurang aktivitas 
dapat menyebabkan ketidakseimbangan pengeluaran 
energi dan pemasukan makanan. orang yang tidak 
aktif cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan/
camilan daripada orang yang senang berjalan maupun 
berlari. energi yang dikeluarkan juga jauh lebih sedikit 
daripada aktivitas berjalan dan berlari,” terangnya. 

dengan ketidakseimbangan itu akan dapat 
menimbulkan beberapa penyakit dan yang paling 
sering terjadi adalah obesitas atau berat badan 
berlebih. obesitas merupakan keadaan yang dapat 
menimbulkan terjadinya kencing manis, peningkatan 
kadar kolesterol, dan pengentalan darah. hal-hal 
ini dapat memberikan peningkatan risiko terjadinya 
penyakit jantung pada orang yang lebih banyak 
duduk atau kurang aktivitas.

Beberapa faktor risiko yang dapat mengakibatkan 
serangan jantung

Faktor-faktor risiko yang dapat mempermudah 
seseorang mengidap penyakit jantung baik sendiri 
mapun bersama-sama adalah:

• Umur. Semakin bertambah usia, maka risiko untuk 
mengidap penyakit jantung makin bertambah

• Laki-laki. Kejadian penyakit jantung lebih banyak 
terjadi pada laki-laki daripada wanita.

• Riwayat keluarga dengan penyakit jantung. 
adanya riwayat keluarga dengan penyakit jantung 
memberikan kecenderungan terjadinya penyakit 
jantung pada keturunannya.

• Ras. Ras kulit hitam, hispanik, India dan asia lebih 
berisiko penyakit jantung daripada ras kulit putih.

• Merokok. Merokok meningkatkan dua sampai empat 
kali risiko terjadinya penyakit jantung .

• Kolesterol tinggi. Risiko terjadinya penyakit jantung 
dapat terjadi dengan peningkatan kolesterol jahat 
(kolesterol ldl) dan menurunnya kolesterol baik 
(kolesterol hdl).

• Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat 
meningkatkan penyakit jantung, stroke dan 
gangguan ginjal.

• Gaya hidup yang kurang aktif/sedentari
• Mengidap penyakit diabetes melitus/kencing manis
• Mengalami obesitas/kegemukan 
• Stres yang berlebih. Studi mendapatkan orang 

yang mempunyai beban stres lebih dapat terkena 
serangan jantung.

• Minum alkohol. Meminum alkohol yang berlebih 
dapat membuat penyakit hati, stroke dan penyakit 
jantung. 

Semakin banyak faktor risiko di atas yang dimiliki oleh 
seseorang, semakin tinggi risikonya.

pencegahan umum dan penatalaksanaan

Pencegahan umum penyakit jantung yang terbaik, 
menurut dr. yudistira adalah dengan melakukan 
hidup sehat. konsumsi makanan yang secukupnya, 
seimbang dan tak berlebih. Melakukan aktivitas fisik 
dan olahraga yang teratur. Sedangkan jika sudah 
menderita sakit jantung maka diperlukan tata laksana 
yang komprehensif, menyeluruh dan holistik baik 
diet, program aktivitas, meminum obat yang teratur, 
dan jika diperlukan tindakan seperti pemasangan ring 
maupun operasi. 

tips agar tidak terjadi serangan jantung karena 
diabetes

tips agar tidak terjadi serangan jantung pada 
penderita diabetes adalah melakukan tata laksana 
diabetes melalui diet, aktivitas fisik, dan berolah 
raga. jika gula darah masih belum terkontrol maka 
diperlukan obat untuk menurunkan kadar gula darah 
yang tepat dan jika diperlukan penggunaan insulin. 
target gula darah yang perlu dicapai adalah hBa1c 
< 7.0 (hemoglobin yang tereduksi < 7.0). diperlukan 
juga melakukan tata laksana faktor-faktor risiko 
kardiovaskular yang lain di luar diabetes melitus 
seperti berhenti merokok, tata laksana peningkatan 
kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat, 
penatalaksanaan hipertensi, mengatasi kegemukan, 
menjauhi stres dan alkohol. Melakukan pemeriksaan 
yang rutin baik pemeriksaan ke dokter dan 
pemeriksaan penunjang yang tepat yang dianjurkan 
ke dokter dan jika sudah terjadi akan mengikuti saran 
dan tata laksana yang diberikan oleh dokter demi 
terjadinya peningkatan kesehatan pasien. (unk)

HeartBeat 2017 - RS Awal Bros / 7 



arrhythmia
the Hidden assassins

Saat ini belum banyak orang yang tahu 
apa itu gangguan irama jantung, padahal 
kasusnya terus meningkat dan dapat 
menyebabkan stroke atau gagal jantung. 

Maka dari itu, ketahui apa penyebab 
gangguan irama jantung dan bagaimana 
mendeteksinya. gangguan irama jantung 
adalah penyakit yang progresif dan dapat 
segera diobati sebelum memperburuk 
kesehatan dan menimbulkan komplikasi.

Dr. Arief Fadhilah, Sp.JP, FIHA
dokter Spesialis jantung
rS awal Bros Bekasi
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Dr. arief Fadhilah, sp.Jp, Fiha, spesialis 
penyakit jantung dari rs awal Bros Bekasi 
menjelaskan mengenai gangguan irama 
jantung (aritmia) yang kerap terjadi dan kurang 
disadari banyak penderitanya. hal ini terjadi 
ketika listrik jantung mengalami gangguan. 
Masalah ini pun harus segera diatasi karena 
bisa mengakibatkan kematian.

dr. arief Fadhilah, Sp.jP, Fiha mengatakan bahwa 
gangguan irama jantung dapat terjadi karena 
beberapa hal:

• Gangguan konduksi atau penghantaran aliran 
listrik jantung yang berawal dari bawaan lahir 
atau kelainan bawaan. 

• Gangguan elektrolit pada orang-orang tertentu 
yang menyebabkan mudahnya timbul gangguan 
irama karena terjadi perubahan termabilitas atau 
struktur di sel otot jantung. 

• Gangguan kelainan anatomi yang dimiliki 
seseorang atau kelainan bentuk jantung baik 
katup maupun sekat  yang memudahkan 
timbulnya gangguan irama.

Berdebar dapat tergolong berbahaya ataupun 
tidak karena ada berdebar dalam kondisi irama 
yang masih normal ataupun berdebar karena 
gangguan irama.  “jadi berdebar itu harus 
dilakukan tindakan pemeriksaan rekaman jantung 

untuk tahu apakah dia itu berdebar normal atau 
berdebar yang tidak normal,” ujarnya.

ia menambahkan bahwa penatalaksanaan aritmia 
tergantung dari seberapa berbahayanya gangguan 
irama yang terjadi. apabila cukup ringan, maka 
tidak semuanya dilakukan tindakan intervensi 
dan bisa kita lakukan tindakan kuratif melalui 
obat. tetapi apabila tergolong ke dalam kondisi 
gangguan irama yang berbahaya atau malignant 
aritmia, maka kita harus lakukan tindakan 
yang lebih agresif melalui tindakan ablasi yaitu 
perbaikan dari jalur konduksi atau penghataran 
listrik jantung.

“apabila anda mengeluhkan berdebar pertama 
kali segera dokumentasikan irama yang sedang 
anda rasakan,” tandasnya. dr. arief Fadhilah 
Sp.jP, Fiha mengimbau untuk mendokumentasi 
apakah gangguan irama tersebut perlu diwaspadai 
atau tidak. apabila dari rekaman istirahat tidak 
tertangkap gangguan irama tersebut, kita dapat 
melakukan perekaman jantung 24-48 jam yang 
disebut dengan holter monitoring. apabila 
ternyata didapatkan gangguan irama, perlu 
tindakan lebih lanjut baik secara medis (pemberian 
obat-obatan) maupun tindakan-tindakan khusus. 
“oleh karena itu segera periksakan kondisi anda 
ke dokter bila anda mengeluhkan berdebar.  
cukupi asupan makanan dan buah-buahan, 
vitamin, serta mineral agar tidak memudahkan 
terpicunya gangguan irama,” jelas dr. arief. (unk)

Apabila Anda 
mengeluhkan 
berdebar 
pertama 
kali segera 
dokumentasikan 
irama yang 
sedang Anda 
rasakan.
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PjB anak merupakan penyakit bawaan yang memiliki variasi jenis dan kelainan yang sangat luas 
dan sering kali terlewatkan deteksinya. Berat badan sulit naik, sering batuk pilek disertai sesak 
lebih dari 8 episode per tahun bisa merupakan tanda PjB. Bayi lahir prematur atau berat badan 
kecil atau pernah memerlukan topangan alat bantu napas sebaiknya dilakukan pemeriksaan 
echocardiogram untuk evaluasi kemungkinan PjB.

PenyAkIt jAntung 
BAWAAn PAdA AnAk

Dr. Nuvi Nusarintowati 
Mardanus, Sp.A (K)
dokter Spesialis jantung anak
rS evasari awal Bros
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anak yang sehat menjadi 
dambaan setiap keluarga. Bila 
seorang anak sakit, seluruh 

keluarga menjadi lumpuh karena 
segenap perhatian dan tenaga tercurah 
pada kondisi anak. selain sakit akibat 
infeksi, beberapa penyakit lain pada 
anak kini menjadi perhatian dunia 
kesehatan, salah satunya adalah 
penyakit jantung bawaan pada anak.

dr. nuvi nusarintowati Mardanus, Sp.a 
(k), kardiologi anak dari rS evasari awal 
Bros menjelaskan mengenai Penyakit 
jantung Bawaan (PjB) anak merupakan 
penyakit bawaan yang memiliki variasi 
jenis dan kelainan yang sangat luas dan 
sering kali terlewatkan deteksinya. Sakit 
jantung pada anak berbeda dengan yang 
dialami sakit jantung saat dewasa. hal ini 
disebabkan jantung kita terbentuk mulai 
hari ke 15  kehamilan dan telah selesai 
pada hari ke 50, jadi pada usia kehamilan 
7-8 minggu jantung telah menjalankan 
fungsinya. Pada masa itu, apabila terjadi 
‘gangguan’ maka proses pembentukan 
struktur jantung menjadi tidak sempurna.  
“oleh sebab itu, sakit jantung bawaan 
pada anak adalah kelainan struktur 
jantung yang sudah terdapat sejak lahir, 
namun gejala dan tandanya dapat timbul 
di kemudian hari,” ujar dr. nuvi.

Mengapa seorang anak mengalami 
penyakit jantung bawaan?  Sayangnya 
sampai saat ini 90% penyebab 
ketidaksempurnaan pembentukan 
jantung belum diketahui secara pasti, 
7% diduga disebabkan infeksi termasuk 
faktor gizi serta lingkungan dan hanya 
sekitar 3% diduga dipengaruhi faktor 
genetik. dr. nuvi mengatakan bentuk 
penyakit jantung bawaan adalah dilihat 
dari jenis kelainannya dapat bocor pada 
katup jantung, bocor pada sekat, letak 
pembuluh darah yang tidak normal, 
ada bagian yang tidak terbentuk, 
dll. Sebagian dapat menyebabkan 
berkurangnya kadar oksigen darah 
secara keseluruhan sehingga tampak 
biru, namun ada juga yang seolah-olah 
normal. Variasi kelainan yang sangat 
luas inilah yang menyebabkan PjB ini 
dapat tidak terdeteksi pada saat awal 
kehidupan. 

dr. nuvi nusarintowati menerangkan 
beberapa komponen di bawah ini 
dapat membantu orangtua mengenali 
kemungkinan PjB pada anak:

pertambahan berat badan, 
perkembangan, dan pola makan
Grafik pertumbuhan berat dan tinggi 
badan sesuai umur dan jenis kelaminnya 

bisa membantu orangtua mengevaluasi 
kesehatan anak kita. Sebaiknya orangtua 
mengisi grafik berat dan tinggi anak 
sesuai umurnya. anak yang kurus 
dulu hanya dipikirkan adanya kelainan 
paru, namun saat ini perlu dipikirkan 
terdapatnya kemungkinan PjB. 
keterlambatan perkembangan anak perlu 
dicermati untuk melihat kemungkinan 
terjadi kelainan dalam struktur tubuh 
secara keseluruhan. Pola makan penting 
diamati, apakah sejak bayi sering 
tersengal-sengal, ataukah tidak mampu 
minum aSi dalam waktu yang lama, 
atau pada anak yang tidak bertumbuh 
dengan baik sesuai grafiknya perlu juga 
mendapat perhatian. Secara hitungan 
sederhana, anak usia 1 tahun memiliki 
berat 3 kali beratnya saat lahir. contoh 
bila lahir 3 kg maka di usia 1 tahun berat 
minimal adalah 9 kg. Pada anak yang 
lebih besar rumus berat badan adalah 
2n+8 (n adalah umur dalam tahun) 
dengan faktor keamanan ± 10 persen. 
contoh seorang anak berusia 5 tahun, 
beratnya 2x5 + 8 = 18 kg ± 10%, artinya 
kisaran berat normal 16,2-19,8 kg.

Biru, kejang, jongkok
Beberapa jenis PjB akan tampak kebiruan, 
bagian tubuh mana yang perlu dicermati 
dengan teliti? yang paling mudah 
adalah lidah yang akan tampak biru 
ungu, bahkan anak yang berkulit hitam 
pun, lidah normalnya akan berwarna 
merah muda, sehingga bila tampak biru 
menunjukkan kemungkinan kelainan 
jantung. ujung jari yang kebiruan kadang 
tidak tampak apalagi pada anak yang 
pucat akibat mengalami kekurangan 
darah atau anemia. kejang tanpa disertai 
demam dapat muncul akibat kurangnya 
kadar oksigen dalam tubuh termasuk 
otak. Pada anak yang lebih besar, bila 
saat aktivitas tiba-tiba sering berposisi 
jongkok, dapat merupakan tanda adanya 
kelainan jantung bawaan karena posisi 
jongkok membantu fungsi jantung anak 
dengan PjB.

pola napas pada anak
napas yang cepat lebih dari 40 kali/menit 
saat tidur atau istirahat merupakan tanda 
yang dapat menunjukkan suatu PjB. 
Suara napas yang terdengar pada malam 
hari disertai sesak juga dapat merupakan 
tanda adanya gagal jantung.  

Frekuensi demam dan influenza
Batuk pilek dengan atau tanpa demam 

lebih dari 8 episode dalam setahun, 
merupakan sesuatu yang perlu dicermati. 
Selain kemungkinan suatu alergi, 
PjB pun perlu dipikirkan. anak yang 
memiliki frekuensi infeksi penyakit paru-
paru daerah dasar, yang biasa disebut 
pneumonia memiliki kemungkinan 
terdapatnya kebocoran sekat jantung 
yang menyebabkan membanjirnya aliran 
darah ke paru-paru. 

perlu waspada jika anak anda sering 
batuk pilek
“tidak perlu ragu untuk mengunjungi 
dokter terdekat. Sampaikan kekhawatiran 
orangtua seperti berat tidak naik, sering 
batuk pilek, atau sering tampak lelah 
kemudian tanyakan “Dok adakah 
kelainan jantung pada anak saya?”  
dokter akan lebih cermat mendengar 
bunyi jantung dan melakukan 
pemeriksaan rontgen dada. Bila 
kemudian dokter menduga terdapat 
kelainan jantung, diperlukan pemeriksaan 
echocardiogram,” tegasnya.

Pemeriksaan echocardiogram dapat 
menentukan jenis PjB anak dan dilakukan 
dokter anak ahli kardiologi dan dokter 
jantung dewasa peminatan kelainan pada 
anak. Pemeriksaan ini  serupa dengan 
pemeriksaan uSg bila ibu hamil, namun 
dengan menggunakan alat yang lebih 
spesifik. Pemeriksaan pada anak dan 
bayi memerlukan waktu paling sedikit 
setengah jam sehingga bila diperlukan  
dapat diberikan obat penenang 
sementara agar bayi/anak tertidur.

Perlu diingat jenis dan variasi PjB anak 
sangat luas, dapat terjadi kombinasi 
kelainan yang diderita oleh seorang 
anak. Bahkan pada suatu jenis kelainan 
yang sama, derajat keparahannya pun 
bervariasi dari sangat ringan sampai 
sangat berat. “koreksi kelainan jantung 
sangat tergantung pada kelainan PjB 
yang ditemukan, dan tidak semuanya 
dilakukan dengan operasi. ada beberapa 
kelainan yang dapat diperbaiki dengan 
jalan intervensi di ruang kateterisasi 
jantung,” jelas dr. nuvi menutup 
percakapan. (unk)

tips deteksi dini:

• Isilah kurva pertambahan berat badan 
dan tinggi badan pada kMS. Perhatikan 
bila berat badan sulit naik

• Warna kebiruan pada lidah anak dan 
ujung jari tangan dan kaki

• Frekuensi napas saat istirahat/tidur lebih 
dari 40 kali/menit
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Biasanya, wanita lebih ‘ngeri’ bila 
didiagnosa mengidap kanker dibanding 
mengidap penyakit jantung koroner 
(Pjk). Padahal kematian akibat serangan 
jantung 4,5-6 kali lipat lebih banyak 
dibanding dengan total kematian 
yang disebabkan oleh kanker. Bahkan 
sepertiga kematian wanita di seluruh 
dunia disebabkan oleh penyakit jantung 
koroner. Sayangnya saat ini belum ada 
data pasti berapa banyak wanita yang 
menderita penyakit jantung di indonesia.

hormon esterogen
si ‘andalan’ wanita 
Memang tidak salah memilih hormon 
esterogen sebagai andalan para 
wanita. Pasalnya, hormon estrogen 
memperlambat kemungkinan wanita 
untuk terkena serangan jantung hingga 
10 tahun jika dibandingkan pria. hal ini 
menjelaskan mengapa setelah mencapai 
usia 65 tahun saat menopause datang, 
kemungkinan untuk menderita penyakit 
jantung koroner bagi wanita dan pria 
menjadi setara. tapi jangan terlalu 
merasa lega, hormon estrogen bisa 
kehilangan efek protektifnya jika terdapat 
faktor-faktor risiko penyakit jantung 
koroner, misalnya kebiasaan merokok, 
penyakit diabetes, dan peningkatan 
kadar kolesterol darah. wanita perokok 
memiliki risiko terkena serangan jantung 
19 tahun lebih awal dibanding dengan 
wanita yang tidak merokok. Sedangkan 
wanita dengan hipertensi 3,5 kali lebih 

mudah terkena penyakit jantung koroner 
dibanding dengan wanita bertekanan 
darah normal.

Kemungkinan sembuh pada wanita 
lebih kecil 
Fakta memperlihatkan bahwa dengan 
keparahan penyakit dan faktor 
risiko yang sama, wanita memiliki 
kemungkinan sembuh yang lebih 
kecil dibanding pria. Sebanyak 42% 
wanita yang terkena serangan jantung 
meninggal pada tahun pertama, 
sedangkan pada pria sebanyak 24%. 
lebih mengenaskan lagi, pada wanita 
yang terkena serangan jantung sebelum 
berusia 50 tahun, risiko kematiannya dua 
kali lipat lebih besar dibandingkan pria 
pada minggu-minggu pertama. 

Mengapa? 
Sulit untuk mendeteksi penyakit jantung 
pada wanita karena gejala serangannya 
sering kali tidak khas. dua pertiga wanita 
yang mengalami serangan jantung tidak 
merasakan nyeri dada sebelumnya. 
umumnya wanita yang mengalami 
tanda-tanda dini serangan jantung 
hanya mengeluhkan badannya terasa 
sangat lemas seperti terjangkit penyakit 
flu tanpa disertai nyeri dada sama 
sekali. Maka dari itu wanita sering kali 
terlambat mencari pertolongan medis, 
sehingga dokter juga terlambat untuk 
menangani. Semakin lambat dilakukan 
pertolongan dan tindakan, semakin luas 

kerusakan otot yang terjadi dan sering 
kali kerusakan itu bersifat permanen. 
Bisa dibilang alasan utama kemungkinan 
wanita untuk sembuh dari penyakit 
jantung kecil karena gejalanya tidak 
terlalu kentara, sehingga terlambat untuk 
melakukan antisipasi. 

Selain alasan di atas, umumnya ukuran 
jantung wanita lebih kecil dibanding 
pria dan pembuluh darahnya lebih 
mudah mengalami kerusakan. Perbedaan 
kemungkinan sembuh untuk wanita dan 
pria juga dipengaruhi oleh distribusi 
plaque (tumpukan kolesterol) di 
dinding pembuluh koroner. Plaque 
pada pria sering kali lebih terakumulasi 
pada suatu tempat, sehingga mudah 
terdeteksi saat dilakukan kateterisasi 
jantung. Sedangkan pada wanita sebaran 
plaque merata, sehingga terkadang 
menimbulkan salah interpretasi sebagai 
pembuluh ‘normal’.

gejala serangan 
Mayoritas serangan jantung berawal 
dengan tanda-tanda nyeri dada yang 
khas seperti tertekan disertai penjalaran 
nyeri ke leher, rahang, punggung atas, 
dan lengan kiri. namun, pada wanita 
gejala ini jarang muncul. oleh sebab itu 
perlu dikenali tanda-tanda lain seperti 
napas terasa pendek, mual atau muntah, 
keringat dingin tanpa penyebab jelas, 
dan rasa lemah menyeluruh yang bersifat 
mendadak. (lnr)

Risiko serangan 
jantung pada wanita 
kecil, kok! Yakin?

n
apas terasa pendek

k
eringat d ing in tanpa penyeb
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Kenali tanda-tanda serangan jantung pada wanita

Dr. Bambang Budiono, Sp.JP, FIHA, 
FAPSIC, FSCAI
konsultan jantung & Pembuluh darah
rS awal Bros Makassar
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ShAndy AuliA

pemain film sekuel eiffel i’m 
in love ini adalah salah satu 
aktris ibukota yang memiliki 

banyak talenta. tidak hanya seni 
peran, kini ia dikenal sebagai 
fashion designer untuk brand 
“shandyauliacollections”. Di 
tengah padatnya aktivitas tersebut, 
shandy menyadari betul bahwa 
tubuh yang sehat dan bugar 
menjadi penopang utama dalam 
melakukan berbagai kegiatan. 

lahir di jakarta, 23 juni 1987 Shandy 
aulia adalah anak bungsu dari empat 
bersaudari. Shandy yang sudah 
gemar berolahraga sejak duduk di 
bangku SMa ini menjelaskan kepada 
tim redaksi majalah heartBeat saat 
berkunjung ke lokasi syuting film 
terbarunya mengenai pola hidup 
sehat yang dijalaninya. “Sebenarnya 
saya percaya kalau kita mau hidup 
sehat jangan tunggu sakit dahulu. 
jadi, jangan ketika sakit baru sadar 
akan pentingnya olahraga,” ujarnya 
membuka percakapan.

Shandy mengatakan bahwa dirinya 
belajar untuk sedia payung sebelum 
hujan. Baginya, meskipun pada 
akhirnya kematian pasti ada, hanya 
saja kita tetap harus menjaga 
kesehatan diri kita. “karena apa yang 
kita miliki saat ini adalah anugerah 
dari tuhan yang perlu dirawat. jadi 
kalau sudah tau ini gift dari tuhan, ya 
jangan disia-siakan,” tandasnya.

Shandy menerangkan kalau sakit 
itu mahal dan bisa terkena kepada 
berbagai kalangan, tidak mengenal 
status sosial maupun usia. “Bisa 
anytime kita kena sakit seperti 
jantung, stroke dsb”, terang Shandy. 
Bahkan penderita penyakit tersebut 
banyak di kalangan anak muda. 
Penyakit itu terjadi akibat gaya hidup 
tidak sehat seperti suka begadang, 
minum beralkohol, dan lain-lain. 
Memang tidak bisa dipungkiri 
untuk memulai hidup sehat itu tidak 
gampang, that’s why kita harus 
belajar untuk membiasakan diri 
supaya biasa untuk hidup sehat. 

Sebenarnya tidak ada kata sibuk  
untuk tidak melakukan olahraga.  
Sekarang banyak olahraga yang back 
to basic menggunakan tubuh kita 
sendiri, selama gerakan kita benar.  
“olahraga itu tidak perlu mahal, kita 
bisa searching youtube yang bisa 
jadi tutorial. Saya lagi belajar untuk 
setiap hari berolahraga, sementara 
ini paling tidak dalam seminggu 3x 
olahraga,” imbuh Shandy.

“well...penyakit itu bagian dari pola 
hidup. kalau memang ada keturunan 
berarti harus aware untuk hidup sehat 
lagi,” jelasnya. Shandy mengakui 
bahwa ayahnya menderita penyakit 
jantung dan kini sudah berhenti 
merokok serta memulai hidup sehat. 
“Saya ingin lebih concern tentang 
kesehatan,” pungkas Shandy. istri 
dari david herbowo ini berharap 

pemerintah harus terus mendukung 
pelayanan kesehatan di indonesia 
yang semakin berkembang dan 
masyarakat indonesia menjadi lebih 
sadar akan kesehatan. “Masyarakat 
indonesia harus mendapat edukasi 
yang lebih mendasar untuk sosialisasi 
hidup sehat dari hal yang kecil, 
misalnya kebiasaan untuk mencuci 
tangan setelah beraktivitas dan 
sebelum makan,” ujar Shandy.

Filosofi hati
Shandy percaya bahwa hidup itu 
pasti ada waktunya. untuk itu sebisa 
mungkin dirinya menikmati segala 
proses waktu yang ada dan terus 
berpikir positif tentang kehidupan. 
“Penyakit itu awalnya dari pikiran 
lalu masuk ke dalam diri kita. jadi, 
kemauan untuk hidup harus benar 
tapi yang terpenting adalah filososfi 
hati yaitu menata hati ini dengan 
baik karena hati adalah sumber 
kehidupan,” ujarnya berfilosofi.

tips sehat
Shandy menjelaskan kalau saat ini 
dirinya berjuang untuk hidup sehat. 
ia berbagi tips sehat di antaranya 
adalah rutin berolahraga, tidur 
sebelum jam 22.00, banyak minum 
air putih, minum vitamin, mengurangi 
gula dan karbohidrat, serta tidak 
memakan junk food atau minum 
bersoda. “efek dari hidup sehat 
ini adalah badan lebih fit, napas 
lebih baik, dan tidak mudah lelah,” 
tutupnya. (unk)

Berjuang untuk 
Hidup SeHat

Penyakit itu bagian dari pola hidup. Kalau 
memang ada keturunan berarti harus 
aware untuk hidup sehat.
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DSA
digital SuBtraction angiograpHy

Detektif Penyumbatan 
Darah PaDa Otak
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keluhan pusing dan sakit kepala yang berkepanjangan, 
kebas pada berbagai bagian tubuh, rasa lemas pada 
tangan dan kaki hingga gangguan keseimbangan 

merupakan gejala yang dapat disebabkan oleh kelainan 
pada pembuluh darah otak. kini dengan kemajuan teknologi 
kedokteran, kondisi pembuluh darah otak yang sebelumnya 
sulit untuk dilacak dapat diperiksa dengan digital Subtraction 
angiography (dSa).

otak adalah pusat sistem saraf yang mengatur segala fungsi 
tubuh, oleh sebab itu penanganannya perlu hati-hati dan 
tidak bisa sembarangan. gangguan pada pembuluh darah 
otak, dikenal sebagai cerebrovascular disease (cVd), sulit 
untuk dideteksi padahal kejadiannya makin sering ditemukan. 
dSa adalah prosedur yang mampu menggambarkan kondisi 
aliran di dalam pembuluh darah, khususnya pada bagian 
kepala dan leher. oleh sebab itu, dSa banyak dilakukan untuk 
mendeteksi sumbatan pembuluh darah di otak. 

dSa dilakukan pada pasien stroke yang disebabkan oleh 
terhambatnya aliran darah akibat penyempitan pembuluh 
darah yang menuju otak, atau disebut juga stroke iskemik. 
Selain itu, dSa juga bermanfaat pada stroke hemoragik, 
yaitu stroke yang terjadi karena adanya perdarahan di 
otak. Perdarahan ini terjadi secara spontan meskipun 
tanpa benturan di kepala. hal itu dapat terjadi karena 
pasien menderita hipertensi yang tidak terkontrol atau 
memiliki pembuluh darah yang rapuh, seperti pada kelainan 
arteriovena malformation (aVM) dan aneurysma.

Keunggulan Dsa dibandingkan ct scan dan Mri

Modalitas dSa merupakan prosedur endovaskular yang 
menjadi gold standard untuk semua tindakan pembuluh 

darah otak. dSa biasanya dilakukan sebagai kelanjutan dari 
metode pencitraan lain, seperti ct scan atau Mri.

dSa dapat mendeteksi kelainan yang tidak dapat ditemukan 
dengan ct scan dan Mri. Sakit kepala dan pusing yang 
berkepanjangan tidak selalu dapat ditemukan kelainannya 
dengan cara ct scan dan Mri, sebab kedua prosedur tersebut 
tidak bisa melihat kecepatan aliran darah yang sangat tinggi 
(aV Fistula). aV Fistula hanya dapat dideteksi melalui dSa.

Bagaimana prosedur tindakan Dsa?

Pada umumnya, dSa memakan waktu selama 30-40 menit. 
dSa dilakukan menggunakan selang halus (kateter) yang 
dimasukkan melalui pembuluh darah di lipat paha dengan 
pasien dalam kondisi bius lokal, sehingga sadar selama 
prosedur dilakukan. Sebelum dilakukan dSa, pasien perlu 
diambil sampel darah dan puasa 4 jam sebelumnya. lantas 
6 jam setelah tindakan, biasanya pasien sudah dapat 
beraktivitas seperti semula.

Pada beberapa kasus, dSa mungkin membutuhkan prosedur 
lanjutan yaitu pemasangan cincin dan balon kateter 
pada pasien dengan penyempitan pembuluh darah yang 
berat. dapat juga dilakukan embolisasi dan coiling secara 
endovaskular untuk memperkuat pembuluh darah dan 
mencegah perdarahan ulang pada aVM maupun aneurysma, 
serta untuk menutup aliran darah yang tinggi pada fistula.

Menurut dr. trunojoyo, Sp.S dari rS awal Bros Pekanbaru, 
di indonesia teknologi dSa mulai berkembang pesat dalam 
satu dekade terakhir. Sejak 2012, Pekanbaru merupakan salah 
satu dari sedikit kota besar di pulau Sumatera yang rutin 
mengerjakan kasus-kasus dSa. (lnr)

Gangguan pada pembuluh darah otak sulit 
untuk dideteksi padahal kejadiannya makin sering 
ditemukan. dSA mampu menggambarkan kondisi 
aliran di dalam pembuluh darah dan mendeteksi 
kecepatan aliran darah yang sangat tinggi.

Dr. Trunojoyo, Sp.S
dokter Spesialis Saraf
rS awal Bros Pekanbaru
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Banyak orang mengeluhkan varises hanya karena tampak 
luarnya. umumnya kaum wanita mengeluhkan varises karena 
penyakit tersebut merusak kecantikan kaki mereka, padahal 

varises lebih dari sekadar merusak penampilan. jika dibiarkan, 
varises bisa berkembang mengakibatkan gangguan yang berat/
berarti dan biasanya penderita varises baru mencari pengobatan 
ketika varises sudah masuk dalam kondisi stadium lanjut.

hingga beberapa tahun belakangan, metode operasi klasik 
yang mengangkat pembuluh vena yang terkena varises adalah 
cara yang paling umum dan efektif untuk mengatasi varises. 
namun metode operasi ini kini tersingkir dengan kehadiran 
terapi eVla (endovenous laser ablation). “terapi laser eVla itu 
unggul karena tanpa sayatan dan minim rasa sakit,” ujar dr. Victor 
jesron nababan, Sp.BtkV, dokter spesialis bedah toraks dan 
kardiovaskular rS awal Bros Batam. Pada dasarnya eVla adalah 
sebuah terapi dengan laser yang digunakan untuk menghancurkan 
pembuluh darah dari dalam. eVla mampu menangani berbagai 
jenis varises mulai dari stadium paling rendah hingga stadium 
parah yang mengakibatkan kerusakan jaringan di kulit. 

terapi eVla pertama diterapkan pada tahun 2004 dan hingga saat 
ini telah menyehatkan kaki banyak orang karena selain mengatasi 
varises yang terjadi, eVla juga mencegah varises untuk timbul 
kembali. “Pembuluh vena yang terkena varises akan dinonaktifkan. 
Setelah pembuluh vena dinonaktifkan, tidak ada efek samping 
yang membahayakan dari terapi ini. Pasien sudah bisa langsung 
beraktivitas,” lanjut dr. Victor. Pasien tidak dibius total selama 
proses terapi, sehingga proses pemulihannya pun cepat.

apa yang terjadi selama eVla?

Prosedurnya menggunakan sebuah laser serat tipis (fiber) 
yang dimasukkan melalui kateter kecil yang ditempatkan di 
vena menggunakan panduan uSg. Serat laser kemudian akan 
memberikan panas ke dinding vena yang menyebabkan sel runtuh 
dan segel tertutup. “Vena secara bertahap akan diserap oleh tubuh 
dan darah secara alami akan kembali diarahkan melalui pembuluh 
darah sehat yang tersisa,” paparnya. umumnya prosedur eVla 
memakan waktu paling cepat 15 menit, namun biasanya bius lokal 
baru akan hilang setelah 30 menit. Pasien eVla boleh pulang pada 
hari yang sama setelah pelaksanaan terapi. 

“Setelah tindakan eVla, varises akan hilang secara permanen. 
tetapi pasien harus tetap menjaga kesehatan sehingga tidak 
timbul varises yang baru,” ujar dr. Victor. Beberapa hal yang dapat 
mengakibatkan varises adalah kebiasaan berdiri dan duduk yang 
terlalu lama, olahraga yang terlalu keras, dan obesitas.

Keunggulan eVla:
• Cepat, prosedur dilakukan hanya dalam 30 menit
• Menggunakan bius lokal, membuat Anda terhindar dari efek 

samping bius total
• Tidak ada sayatan dan jahitan
• Minimal rasa sakit
• Minimal efek samping
• Risiko operasinya sangat kecil
• Efektif, varises tidak akan kambuh lagi
• Tidak ada sayatan/minimal sayatan

EVlA
Endovenous laser Ablation 

Solusi kaki Sehat tanpa Varises

EVlA adalah sebuah 
terapi dengan laser 
yang digunakan untuk 
menghancurkan 
pembuluh darah dari 
dalam, terapi laser 
EVlA itu unggul karena 
tanpa sayatan dan 
minim rasa sakit.

Dr. Victor Jesron Nababan, Sp.BTKV
dokter Spesialis Bedah thoraks
dan kardiovaskular rS awal Bros Batam

18 / HeartBeat 2017 - RS Awal Bros



HeartBeat 2017 - RS Awal Bros / 19 



Video assisted 
thoracoscopy 
surgery (Vats)

tindakan Bedah minimal inVasif

untuk pemBedahan rongga dada

Dr. Andreas Andri L., Sp.BTKV
dokter Spesialis Bedah thoraks 
dan kardiovaskular
rS awal Bros Bekasi
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Bagi pembaca yang kebetulan menderita 
penyakit seperti adanya benjolan di paru-paru, 
infeksi paru-paru, paru-paru berisi cairan, 

dan lain sebagainya, yang mengharuskan operasi 
pembukaan dada, coba berkonsultasi dahulu dengan 
dr. andreas andri di rs awal Bros Bekasi. siapa tahu 
bisa dilakukan Vats. apa itu Vats (Video assisted 
thoracoscopy surgery)?

tindakan bedah minimal invasif untuk pembedahan 
rongga dada adalah suatu tindakan pembedahan rongga 
dada (cavum thorax) dengan menggunakan teknologi 
bedah minimal invasif. teknologi bedah minimal invasif 
yang dimaksud adalah dengan membuat lubang operasi 
yang kecil  (0,5/1 cm), dengan menggunakan alat 
endoskopi (kamera berukuran 0,5-1 cm) untuk melihat 
keadaan di dalam rongga thorax (dada) kita melalui suatu 
monitor tV. 

caranya
dr. andreas andri l., Sp.BtkV selaku dokter spesialis 
bedah thorax cardiovascular dari rS awal Bros Bekasi 
menjelaskan untuk melakukan tindakan tersebut dapat 
dibuat 2 sampai 3 lubang kecil lainnya. “operasi ini 
dilakukan tanpa harus memotong otot-otot dada atau 
tulang rusuk dan dada sehingga pasien akan terhindar 
dari rasa sakit terkait dengan sayatan yang besar, dan 
mengurangi risiko infeksi baik lokal maupun sistemik serta 
mengurangi gangguan penyembuhan luka,” ujarnya.

Melalui VatS ini kita bisa melakukan tindakan yang 
bersifat diagnostik (untuk mengetahui jenis penyakit) 
maupun terapeutik (mengatasi, menyembuhkan 
penyakitnya) di bidang thorax cardiovascular (jantung, 
paru, mediastinum, dan pembuluh darah).

indikasi
kasus-kasus penyakit yang dapat ditangani dengan 
metode VatS ini adalah sebagai berikut:
• Di paru berupa: 
 - tumor-tumor jinak maupun ganas
 - infeksi (empyema, cavitas) tBc, jamur, virus
 - trauma/kecelakaan (tertembak, ditusuk, ditabrak)
 - kelainan bawaan (bulae congenital dll)
• Di rongga dada (cavum pleura):

 - tumor dinding dada jinak maupun ganas
 - infeksi
 - terisi cairan (efusi pleura) bisa karena infeksi, 

penyebaran tumor ganas lainnya
 - Perdarahan (hematothorax)
 - kebocoran (pneumothorax, paru-paru kempes)
• Di rongga dada tengah (mediastinum):
 - tumor mediastinum jinak maupun ganas (thymoma, 

teratoma, lymphoma, maligna, dll) yang bisa disertai 
dengang myasthenia gravis (kelemahan syaraf otot)       

 - Perdarahan maupun udara yang bisa menyebabkan 
tamponade jantung

• Di tulang dada tengah:
 - dada cekung ke dalam (pectus excavatum), kelainan 

bawaan  
• Di jantung:
 - tumor berupa kista pericardial (selaput jantung)
 - efusi pericardium (cairan di dalam pericardium)
 - trauma/kecelakaan yang mengenai jantung
• Di saraf simpatis:
 - hiperhidrosis (telapak tangan sering berkeringat 

banyak)
dan masih banyak lagi yang bisa ditangani dengan teknik 
operasi ini.

“dengan pemanfaatan VatS di rumah Sakit awal Bros 
Bekasi ini, banyak pasien mendapatkan banyak manfaat 
dari tindakan ini,” tandasnya. di antaranya membuat 
pasien pulih lebih cepat sehingga dapat melakukan 
aktivitasnya kembali, rasa nyeri lebih rendah, efek sistemik 
dari tubuh akibat keluarnya bahan sitokinin berkurang. 
hal ini berarti saat ini operasi bedah dengan sayatan 
(irisan) besar rongga dada mulai ditinggalkan dan 
mengarah kepada operasi-operasi dengan irisan lebih 
kecil (minimal invasif).

dr. andreas andri l., Sp.BtkV menerangkan, saat ini rS 
awal Bros Bekasi sudah menangani operasi bedah rongga 
dada dengan metode VatS di antaranya: 
• VATS mediastinal tumor
• VATS cylothorax
• VATS pneumothorax diagnostic due to cVP produce
• VATS pectus exacavatum dan tindakan lainnya.

Banyak pasien mendapatkan banyak manfaat dari 
tindakan ini. Karena irisan operasi lebih kecil, maka 
pasien pulih lebih cepat, rasa nyeri lebih minim
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rS awal Bros Batam pada 
tanggal 19 agustus 2017 
menyelenggarakan kegiatan 
bakti sosial operasi katarak 
gratis untuk masyarakat Batam-
kepulauan riau. kegiatan ini 
masuk ke dalam catatan Museum 
rekor indonesia (Muri) karena 
telah berhasil melakukan operasi 
katarak sebanyak 383 mata dalam 
waktu satu hari dengan teknik 
fakoemulsifikasi. Penghargaan 
tersebut diserahkan langsung oleh 
perwakilan Muri kepada direktur 
rS awal Bros Batam dr. widya 
Putri, MarS.

kegiatan ini melibatkan 30 orang 
dokter spesialis mata yang 
tergabung dalam Persatuan dokter 
Mata indonesia (PerdaMi) serta 
bekerjasama dengan berbagai 
pihak. “acara ini terselenggara 
berkat kerjasama rS awal Bros 
Batam, Pollux habibie Vision, klinik 
Mata hj. asri ainun habibie dan 
PerdaMi.” ujar ibu cyntia, staf 
humas rS awal Bros Batam. 

acara tersebut dihadiri oleh 
Menteri kesehatan republik 
indonesia Prof. dr. dr. nila Farid 
Moeloek. Sp.M (k), gubenur 
Provinsi kepulauan riau h. nurdin 

Basirun, walikota Batam h. 
Muhammad rudi dan komisaris 
grup rS awal Bros ir. h. arfan 
awaloeddin. kegiatan bakti sosial 
operasi katarak gratis tahun ini 
lebih besar dari kegiatan serupa 
yang pernah dilaksanakan di rS 
awal Bros Batam pada 2015 lalu.

indonesia sendiri menempati 
peringkat ke-2 di dunia setelah 
ethiopia dan menduduki peringkat 
pertama di asia tenggara untuk 
jumlah penderita katarak tertinggi. 
“Berdasarkan riset kesehatan dasar 
kementrian kesehatan, setiap 
tahunnya terdapat 1.000 penderita 
katarak baru atau bertambah 0,1 
persen setiap tahunnya.” ungkap 
dr. Hafizah, Sp.M, ketua panitia 
bakti sosial operasi katarak gratis.

teknik operasi yang 
digunakan pada acara bakti 
sosial ini menggunakan alat 
fakoemulsifikasi. teknik operasi 
tersebut adalah operasi terkini 
yang hanya memerlukan irisan 
kecil sekitar 3 mm di kornea, 
selanjutnya getaran ultrasonic akan 
menghancurkan katarak dan mesin 
Phaco akan membersihkan katarak 
yang telah hancur tersebut.(wti)

RS Awal Bros Batam 
Pecahkan Rekor Muri

keberhasilan mempertahankan akreditasi dari joint 
commission international (jci) menunjukkan komitmen rS 
awal Bros dalam mempertahankan mutu pelayanan kesehatan 
berstandar internasional.

Sertifikasi joint commission international (jci) merupakan 
akreditasi rumah sakit tingkat internasional. Masa berlaku 
sertifikasi ini adalah 3 tahun. Pada tahun 2017 ini, empat rumah 
sakit Awal Bros yang telah memperoleh sertifikasi JCI pada 
tahun 2014, kembali melakukan pengajuan sertifikasi dan 
berhasil lulus. ke-empat cabang rS awal Bros tersebut berada 
di Batam, Bekasi, Pekanbaru dan tangerang.

Jika sebuah rumah sakit berhasil lulus sertifikasi JCI, maka 
dapat dikatakan rumah sakit tersebut telah berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan berstandar internasional. dengan 
adanya sertifikasi JCI, diharapkan masyarakat Indonesia 
tidak lagi merasa ragu untuk mempercayakan pemeliharaan 
kesehatan maupun menjalani pengobatan di rumah sakit yang 
ada di dalam negeri, khususnya di rS awal Bros. 

Pada tahun 2017 hanya ada 25 rumah sakit yang berhasil lulus 
sertifikasi JCI di Indonesia, 11 di antaranya adalah rumah sakit 
pemerintah sedangkan 14 adalah rumah sakit swasta. dari 14 
rumah sakit swasta, 4 di antaranya adalah rumah sakit yang 
tergabung dalam grup rS awal Bros. ini menjadikan grup 
rS awal Bros sebagai grup rumah sakit dengan kelulusan 
sertifikasi JCI terbanyak di Indonesia. 

Keikutsertaan RS Awal Bros dalam sertifikasi JCI merupakan 
bentuk konsistensi rS awal Bros menjaga standar mutu 
pelayanan yang diberikan kepada setiap pasien yang 
berpatokan pada keamanan pasien (patient safety). (wti)

Empat Cabang RS Awal Bros 
Berhasil Peroleh Sertifikasi 

JCI Periode Kedua
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dokter nurhidayati endah Puspita Sari, MarS, 
direktur rS awal Bros Pekanbaru terpilih 
sebagai salah satu pemimpin perempuan 
terbaik untuk kategori rumah Sakit dalam 
penghargaan anugerah Perempuan indonesia 
yang ke-5 tahun 2017. acara aPi-V-2017 
ini merupakan acara dari kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
anak republik indonesia (kPPPa-ri) bekerja 
sama dengan Majalah woman review dan 
Majalah economic review.

ir. iriani Mildawani, Phd selaku ketua 
panitia aPi-V-2017 dalam sambutannya 
menyampaikan alasan menyelenggarakan 
acara ini, “kami kembali menyelenggarakan 
acara aPi-V-2017 sebagai bentuk apresiasi 
kepada para perempuan indonesia yang tidak 
hanya hebat dalam karir, namun juga berperan 
penting dalam keluarga.”

dr. ita, sapaan akrab dr. nurhidayati 
endah Puspita Sari, berhasil mengungguli 
ratusan kandidat penerima penghargaan 
aPi 2017. “kurang lebih saingannya 150 
orang. alhamdulillah, ternyata saya yang 
terpilih,” ungkap dr. ita membuka percakapan.

Dalam proses penjurian, seluruh finalis dinilai 
oleh para dewan juri yang berpengalaman di 
bidangnya, antara lain hj. ilrlisa rachmadiana, 
SSn, MM selaku Founder aPi, ir. dewi yuni 
Muliati selaku Sekretaris deputi bidang 
Partisipasi Masyarakat kPPPa-ri, ir. irina 
Milyawani, Phd selaku Pimpinan redaksi 
woman review, dr. dewi hanggraeni, Se, MBa 
selaku VP Pt. daya Makara ui, endraswari 
Safitri selaku COO Katahati Institute dan 
kusuma Prabandari, Se, MM, cMha selaku 
ceo dwika consulting.

Parameter penilaian dewan juri untuk 
mendapatkan penghargaan ini cukup 
luas. Bukan hanya dinilai sebagai pekerja, 
penerima nominasi juga dinilai aktualisasi 
dirinya di balik meja. Bagaimana cara dan 
sikap dalam mengurus anak serta keluarga 
turut diperhitungkan. “gaya memimpin 
kita, keberhasilan apa saja yang telah diraih 
selama menjabat sebagai direktur rumah 
sakit dan hal-hal yang berbau keluarga juga 
masuk dalam penilaian dewan juri. Saya 
senang banget dapat apresiasi seperti ini,” 
tutup dr. ita. (wti)

Direktur RS Awal Bros Terima 
Penghargaan Anugerah 
Perempuan Indonesia

hari kartini yang jatuh 
pada tanggal 21 april 2017 
diperingati rS awal Bros 
dengan memberikan voucher 
gratis pemeriksaan Pap Smear/
Mammografi kepada 400 wanita 
yang beruntung. kegiatan 
ini dilaksanakan sebagai 
perwujudan penghargaan 
rS yang memiliki 11 cabang 
tersebut kepada wanita 
indonesia dengan turut 
berpartisipasi dalam mengontrol 
kesehatan mereka.

“harapan kami, kampanye ini 
dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat, khususnya kaum 
wanita dalam mencegah 
penyakit kanker yang angka 
kejadiannya cukup tinggi 
di kalangan wanita. Selain 
itu, wanita sebagai kartini di 
keluarga dapat menginspirasi 
bahkan mendorong keluarganya 
untuk menjaga hidup sehat,” 
tutur dr. james carlos, corporate 
Marketing & communication 
Manager rS awal Bros.

Proses pendaftaran, pengundian, 
hingga pengumuman berjalan 

dengan lancar. animo 
masyarakat pada kampanye ini 
melebihi perkiraan. terdapat 
lebih dari 6.000 formulir masuk 
pada proses pendaftaran. lantas 
melalui proses undian diperoleh 
sebanyak 400 pemenang yang 
tersebar di berbagai daerah di 
indonesia, antara lain di jakarta, 
Bekasi, tangerang, Makassar, 
Batam, Pekanbaru serta daerah 
sekitarnya. Pemeriksaan gratis 
dapat dilakukan pada rS awal 
Bros terdekat.

Selain pemeriksaan dan 
pembacaan hasil secara 
gratis, para pemenang juga 
mendapatkan konsultasi gratis, 
sehingga pasien lebih mengerti 
kondisi kesehatannya saat ini.

“dengan suksesnya acara ini, 
atas nama manajemen rS awal 
Bros, kami ingin mengucapkan 
terima kasih kepada pihak-pihak 
yang berpartisipasi atas animo 
serta kerja samanya. Mohon 
maaf jika ada kekurangan 
dan silakan beri masukan ke 
manajemen melalui media sosial 
rS awal Bros,” tutup dr. james. 
(lnr)

Testimoni peserta

“Saya tahu program ini dari Facebook awal Bros 

yang saya follow, kemudian saya ikutan isi formulir. 

alhamdulillah menang. Saya senang sekali karena 

walaupun gratis tapi pelayanannya excellent! Mulai 

dari masuk, ketemu ibu evie, ketemu perawat dan 

seterusnya bagus bangeeet. Saya berterima kasih 

banyak sama rS awal Bros.” 

(ibu Dahlia pemenang pemeriksaan pap smear) 

 
“Saya senang, bangga dan puas sekali dengan 

pelayanan dari rS awal Bros. rencananya, saya ingin 

tes Pap Smear dan uSg Payudara di sana karena 

tidak semua rumah sakit ada fasilitas mammografi. 

kemarin hasilnya bagus, tapi tetap harus waspada cek 

mammografi tiap 2 tahun, USG dan Pap Smear tiap 

tahun. terima kasih atas pelayanannya, semoga awal 

Bros tambah sukses.” 
(Ibu Nurlela pemenang pemeriksaan Mammografi)

Empat Ratus Wanita Peroleh Pemeriksaan 
Pap Smear/Mammografi Gratis pada 
Peringatan Hari Kartini RS Awal Bros
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periksa ginekologi (dokter spesialis 
kandungan) dan diskusikan kontrasepsi
 
Pemeriksaan ginekologi adalah pemeriksaan 
yang dilakukan pada alat reproduksi wanita. 
Pemeriksaan ginekologi serta penentuan 
kontrasepsi penting untuk dilakukan jika 
anda serta pasangan memiliki rencana untuk 
menunda atau merencanakan kehamilan. 

Deteksi hiV dan penyakit menular seksual

Penyakit menular seksual dapat 
mempengaruhi kesuburan, oleh sebab itu 
skrining perlu untuk dilakukan. tentu saja 
dengan cara ini penyakit dapat diketahui 
sehingga anda, pasangan, serta calon buah 
hati kelak akan mendapatkan perawatan 
serta terapi yang dibutuhkan.

Medical check up itu penting
 
Medical check up atau yang biasa disingkat 
sebagai Mcu adalah rangkaian pemeriksaan 
fisik dan pemeriksaan laboratorium. 
rangkaian ini mencakup pemeriksaan hB 

(hemoglobin), thalassemia, serta golongan 
darah dan rhesus. hB yang rendah dapat 
mengarah pada thalassemia, hal ini bisa 
membahayakan calon ibu dan janin. Selain 
itu, dilakukan juga tes gula darah dan 
kolesterol. calon pengantin sebaiknya 
berpuasa 8-10 jam sebelum melakukan Mcu.

pertimbangkan vaksinasi sebelum bulan 
madu ke luar negeri
 
Beda negara beda bahaya. jika anda serta 
pasangan sudah menentukan ingin pergi 
bulan madu ke mana, sebaiknya pelajari dulu 
daerah tersebut dan lakukanlah vaksinasi 
jika dibutuhkan. jangan sampai bulan madu 
anda terganggu karena sakit yang anda 
dapatkan di negeri orang.

Konsultasikan haid untuk bulan madu 
yang menyenangkan
 
jangan ragu untuk berkonsultasi terkait haid 
dengan dokter kandungan jika jadwal haid 
sekiranya akan bertabrakan dengan bulan 
madu. 

Persiapan pernikahan bukan hanya terbatas pada 
persiapan pesta perayaannya saja, tubuh anda juga 
perlu dipersiapkan sebelum hari besar ini. dokter 
Fauziah selaku gP dari rS awal Bros Bekasi memberikan 
9 poin to do list yang harus dilakukan oleh sepasang 
calon suami istri. Pastikan anda melakukan 9 hal ini, ya!

lakukan pemeriksaan hepatitis B
 
hepatitis B adalah penyakit yang banyak terjadi 
di dunia. kedua calon pengantin sebaiknya 
melakukan pemeriksaan hepatitis B, apalagi yang 
memiliki riwayat sakit kuning, sebab penyakit ini 
dapat diturunkan ke anak.

periksakan tOrch
 
torch adalah rangkaian pemeriksaan untuk 
mendeteksi beberapa infeksi, di antaranya 
toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan 
herpes simplex. infeksi-infeksi tersebut dapat 
menyebabkan keguguran hingga kematian 
jika diderita oleh ibu hamil. Maka dari itu, 
sebaiknya dilakukan skrining agar calon ibu serta 
janin dapat melalui proses kehamilan hingga 
persalinan dengan selamat. 

pastikan calon pengantin wanita 
mendapatkan suntik tt
 
imunisasi tt atau tetanus toxoid dapat 
melindungi seseorang dari penyakit tetanus 
hingga 25 tahun. calon ibu sebaiknya 
mendapatkan imunisasi tt karena tetanus saat 
hamil atau melahirkan dapat menyebabkan 
kematian janin. Selain itu, kekebalan tetanus 
yang didapatkan oleh calon ibu pun akan 
diturunkan pada calon bayi. Bagai sekali dayung, 
dua-tiga pulau terlewati. jadi, pastikan calon ibu 
mendapatkan suntik tt, ya.

Vaksin hpV
 
Bukan hanya calon pengantin wanita, calon 
pengantin pria pun harus melakukan vaksin 
hPV. hPV (human Papilloma Virus) adalah virus 
yang menyebabkan kanker serviks, kanker vulva 
dan vagina, kanker penis, kanker mulut dan 
tenggorokan serta penyakit lainnya. hPV dapat 
diturunkan ke anak, oleh sebab itu memvaksin 
kedua calon orang tua dapat memutuskan mata 
rantai hPV ke generasi selanjutnya. (lnr)

9 To do list
Pra-nikah
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Salah satu potensi terbesar dan nyata dari kekayaan 
laut indonesia adalah wakatoBi. ini terbukti bahwa 
uneSco telah menetapkan wakatobi sebagai bagian 

dari cagar biosfer dunia pada pertemuan `Penasehat 
internasional comittee untuk Biosphere reserve Program 
MaB uneSco` ke-18 di Paris tanggal 2-4 april 2012. Begitu 
dahsyatnya keajaiban dari taman nasional wakatobi, PBB 
pun saat ini tengah mendirikan Sekolah laut internasional 
untuk melakukan penelitian laut di wakatobi.

wakatobi berasal dari gabungan nama empat pulau besar 
yakni wangi-wangi, kaledupa, tomia, dan Binongko, yang 
terletak di Selatan khatulistiwa Provinsi Sulawesi tenggara. 
wakatobi memiliki perairan laut seluas 18.377,31 km2. di 
wakatobi terdapat 750 dari 850 spesies koral atau jauh 
lebih banyak ketimbang karibia dan laut Merah. Beragam 
jenis karang serta makhluk laut yang sudah sulit ditemukan 
di daerah lain dapat ditemukan di wakatobi. wakatobi 
ini terletak di jantung Segitiga karang dunia (coral reef 
triangle) dan merupakan tempat penyelaman terbaik di 
dunia. Saat menyelam, anda akan menemukan rangkaian 
terumbu karang yang indah dan ratusan ikan ataupun 
binatang laut lainnya yang siap mengitari kita untuk 
memotret lebih dalam laut wakatobi. 

keempat pulau wakatobi tersebut mempunyai keunggulan 
yaitu memiliki buliran pasir putih di sepanjang garis 
pantainya sehingga kita bisa menikmati best view for 
sunset and sunrise, titik penyelaman eksotis yang kerap kali 
disebut “Mari Mabuk” (di Pulau hoga, kaledupa) karena 
keindahannya yang dapat memabukkan kita, budidaya 
rumput laut, konservasi penyu (di Pulau runduma, tomia), 
perkampungan Suku Bajo (di desa Mola, wangi-wangi) 
hingga permandian kontamale dan topa (di wangi-
wangi). Pariwisata Bahari dan Budaya memang menjadi 
daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke wakatobi. 
hal ini juga ditunjukkan melalui kearifan budaya lokal 

masyarakatnya melalui 9 budaya wakatobi di antaranya 
adalah Budaya Masyarakat wanci, Mandati, liya, kapota, 
kaledupa, tomia, Binongko, cia-cia, dan Bajo. Mewujudkan 
surga nyata bawah laut di jantung Segitiga karang dunia 
merupakan visi dan misi dari Pemerintahan daerah 
wakatobi dalam promosi pariwisatanya yang sudah 
terkenal ke mancanegara. 

tidak heran ketika festival tahunan Sail wakatobi selalu 
dibanjiri peserta baik dari dalam maupun luar negeri. Sail 
wakatobi ialah pesta rakyat wakatobi dalam menyambut 
para penumpang kapal yang akan menyelam di perairan 
laut wakatobi. disana terdapat 50 situs selam yang dapat 
dikunjungi wisatawan. dengan kondisi air yang relatif 
hangat antara 25-30 derajat celcius memungkinkan kita 
untuk diving, snorkeling, berenang, memancing. Musim 
keras ombak yaitu pada bulan juni-September bisa 
dilakukan untuk kegiatan surfing. 

Perairan wakatobi kerap kali dikunjungi oleh kawanan 
Paus Sperma (Physeter Macrocephalus), atraksi lumba-
lumba dan tempat bercengkrama bagi ikan Pari Manta 
(Manta ray) yang berbadan besar. karenanya kekayaan 
biota laut di wakatobi sungguh itu luar biasa. Sekarang, 
untuk mencapai ke wakatobi tidaklah sulit karena saat ini 
wakatobi adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki 
2 buah bandara dengan rute jakarta-wakatobi (tiba di 
di Bandara Matahora, wangi-wangi) dan Bali-wakatobi 
(tiba di Bandara tomia, wakatobi). anda juga bisa 
melakukan penerbangan melalui kendari dan melanjutkan 
dengan flight berikutnya ke wakatobi ataupun dengan 
menggunakan kapal laut selama sekitar 8 jam untuk 
sampai ke wakatobi. wakatobi menyediakan penginapan 
dengan biaya murah mulai dari rp50 ribu-rp400 ribu 
hingga resort berkelas internasional. jadi, siapkan rencana 
perjalanan anda untuk menikmati eksotisme keindahan 
bawah laut wakatobi. (unk)

Foto: wakatobi dive resort

Surga Nyata 
Bawah Laut

Meskipun tujuan berwisata adalah untuk bergembira dan senang bersama, 
namun tidak bisa dipungkiri jika tidak dipersiapkan dengan baik bisa 
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut tips sederhana jika anda 
berlibur di daerah pantai:
• Gunakan sunblock sebagai pelembab kulit
• Pakai lipbalm untuk melembabkan bibir
• Jangan lupa membawa obat-obatan untuk P3K dan yang memang Anda 

minum sehari-hari
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Ke m a c e t a n  d i  J a k a r t a  d a n 
beberapa kota besar lainnya 
y a n g  t i d a k  t e r t a h a n k a n 

memunculkan konsep bersepeda ke 
tempat kerja (bike to work). aktivitas 
ini juga bisa mewujudkan udara 
bersih perkotaan. Bike to work (B2W) 
kini sangat digemari hampir setiap 
kalangan pekerja dan menjadi sebuah 
tren hidup sehat.

gagasan kampanye B2w pertama kali 
pada tanggal 6 agustus 2004 dan 
berhasil mengumpulkan sekitar 150 
orang partisan yang meniatkan diri 
untuk bersepeda ke kantor. dalam 
kurun waktu 5 tahun dan hingga 
kini terus mengalami perkembangan 
sehingga sudah hampir memiliki 20 
ribu anggota B2w yang tersebar di 110 
wilayah indonesia. ajakan B2w yang 
cukup sederhana ini dapat dirasakan 
langsung oleh tiap orang karena badan 
menjadi bugar serta rasa heroiknya 
muncul sebab bisa berkontribusi untuk 
mengurangi polusi dan kemacetan. 
Setiap orang kini dapat menikmati 
bersepeda ke kantor. 

kampanye B2w ini pun tidak hanya 
untuk kalangan pekerja namun juga  
diturunkan kepada generasi pelajar 
dengan mengkampanyekan bike to 
school dan bike to campus. Besar sekali  
harapan agar setiap orang memiliki 
awareness dalam melakukan bersepeda 
karena dampaknya sangat  terasa 
terhadap kondisi fisik dan psikis. Sejauh 
ini dukungan pemerintah sangat penting 
meski tidak mendapat kucuran finansial 
namun kebijakan pemerintah dinilai 
sudah cukup berpihak dalam mendengar 
aspirasi para bikers. Bersepeda pun tidak 

hanya sebagai ajang untuk aktivitas ke 
kantor tapi juga bisa sebagai alternatif 
alat transportasi dalam melakukan 
berbagai kegiatan yang dapat dijangkau 
dengan bersepeda. 

telah dibuat peraturan baru oleh   dki 
mengenai persyaratan bagi tiap gedung/
perkantoran/mal untuk mempunyai 
pa rk i r  sepeda  d i tambah  dengan 
ruang bilas untuk pengguna sepeda. 
dukungan lain adalah ditjen kai (kereta 
api indonesia) menjanjikan adanya 
gerbong khusus bersepeda. Bilamana 
semua tertata seperti ini maka akan 
mendorong  o rang 
untuk bersepeda. di 
jakar ta  in i  hampi r 
set iap perkantoran 
di  berbagai  sektor 
m e m i l i k i  a n g g o t a 
B 2 w .  u n t u k  B 2 w 
kebanyakan orang 
diselang-seling dalam 
bersepeda ke kantor 
atau ada pula yang 
setiap hari, semua itu 
tidak menjadi masalah 
bila diiringi dengan asupan nutrisi yang 
benar dan seimbang sehingga kegiatan 
bersepeda bisa menjadi aktivitas yang 
menyehatkan.

jenis sepeda yang digunakan sangat 
beragam dan sesuai dengan kebutuhan. 
apabila mereka menggunakan mix 
transportation yaitu mengawali dengan 
menggunakan transportasi umum dan 
kemudian disambung dengan sepeda 
menuju tempat kerja, maka sebaiknya 
memilih dengan menggunakan sepeda 
lipat sebab praktis. untuk pemakaian 
sepeda gunung (mountain bike) juga 

disarankan bila lintasan yang dilaluinya 
kurang baik / terjal. ada pula yang 
menggunakan sepeda fiksi yang lebih 
menekankan kepada sty l ish serta 
roadbike untuk jalanan yang full aspal. 
tidak sulit dalam melakukan perawatan 
sepeda atau sekedar mencari aksesori 
dalam sepeda karena saat ini produsen 
telah mengimbangi pertumbuhan. 
Beberapa produsen loka l  sepert i 
Polygon ataupun wimcycle melakukan 
ker ja  sama dengan B2w dengan 
membuat sepeda versi B2w dengan 
harga terjangkau dan kondisi yang 
mumpuni.

tema campaign yang diusung oleh 
B2w dalam agendanya adalah safety 
r i d ing  ya i tu  be r sepeda  l engkap 
dengan segala keperluan bersepeda 
seperti penggunaan helm, memeriksa 
kelaikan sepeda dan pemasangan 
lampu supaya terhindar dari hal-hal 
yang membahayakan keselamatan 
berkendara. B2w juga rutin melakukan 
gathering bagi seluruh anggota dengan 
minimal setiap bulannya ikut dalam 
acara car Free day. karena itu tunggu 
apalagi, mulailah biasakan hidup sehat 
dengan bersepeda dan go green untuk 
lingkungan anda. (unk)

Bike to 
Work 
Bersepeda Rutin Bisa 
Membuat Tubuh Sehat

Pemprov DKI bahkan mendorong masyarakat 
untuk bersepeda, dengan membuat peraturan 
agar tiap gedung/perkantoran/mal untuk 
mempunyai parkir sepeda ditambah dengan 
ruang bilas untuk pengguna sepeda. Dukungan 
lain dari Ditjen KAI (Kereta Api Indonesia), 
menjanjikan adanya gerbong khusus bersepeda. 
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Studio hollywood Movie 20th century Fox 
memproduksi sebuah film Drama Romance 
adaptation berjudul “the Mountain Between 
us” disutradarai hany abu-assad. Film yang 
dibintangi idris elba dan kate winslet ini, rilis di 
Bioskop 06 oktober 2017 [nationwide].

Sinopsis:

terdampar setelah kecelakaan pesawat yang 
tragis, dua orang asing harus menjalin hubungan 
untuk bertahan dalam elemen ekstrem dari 
sebuah gunung yang tertutup salju. ketika 
mereka menyadari bantuan tidak akan datang, 
mereka memulai perjalanan yang mengerikan 
melintasi ratusa mil dari padang gurun, 
mendorong satu sama lain untuk bertahan dan 
memicu atraksi yang tak terduga. (unk)

acara sport tourism semakin digencarkan. kali 
ini, Pemerintah Provinsi jawa tengah akan 
menyelenggarakan Borobudur Marathon 2017 
di bulan november. rute yang dilalui yaitu di 
desa-desa di sekitar candi Borobudur. Masih di 
kawasan Borobudur, jogja international heritage 
walk 2017 mengajak para pecinta olahraga 
melakukan aktivitas jalan sehat sekaligus gerakan 
sadar lingkungan pada 18-19 november. acara 
ini berlangsung di candi Borobudur, desa 
imogiri, dengan pilihan kategori yang ditawarkan 
yaitu 5, 10, dan 20 km. (unk)

Film The Mountain 
Between Us (2017)

Jogja International 
Heritage Walk 2017 

Foto: brilio.net, trevelsia.com, triptrus.com
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“halo, dok. Saya mau tanya, 
akhir-akhir ini dada sebelah kiri 
bagian dalam saya sering terasa 
sakit seperti kena pukul dan saya 
merasa sesak napas. apakah ini 
tanda-tanda penyakit jantung? 
kalau orang tua memiliki riwayat 
penyakit jantung, apakah anaknya 
bisa terkena, dok?”

istina Fujiati s, pekanbaru 

“halo, dok. apakah penyakit 
jantung koroner (Pjk) hanya bisa 
diatasi dengan pasang cincin?”

Zakaria, Makassar

nyeri dada karena penyakit jantung koroner 
berkarakteristik seperti ditekan atau ditimpa benda 
berat. lokasinya substernal/dada dan biasanya tidak 
bisa ditunjuk. Posisi di sebelah kiri, kadang disertai 
penjalaran ke lengan kiri, rahang, pundak atau 
punggung. nyeri dada ini muncul saat beraktivitas, 
misalnya naik tangga, jalan cepat atau olahraga. rasa 
nyeri akan hilang dengan istirahat atau minum obat. 
apabila nyeri tersebut muncul saat istirahat dengan 
durasi > 20 menit disertai keringat dingin, mual dan 
muntah, segera periksakan diri anda ke dokter.

jika ayah atau saudara kandung laki-laki memiliki 
riwayat serangan jantung sebelum usia 55 tahun atau 
jika ibu atau saudara kandung perempuan memiliki 
riwayat serangan jantung sebelum usia 65 tahun, 
maka anda memiliki risiko yang lebih besar terhadap 
penyakit pembuluh darah koroner. jika kedua orang 
tua kandung terdeteksi memiliki penyakit jantung 
koroner sebelum usia 55 tahun, maka risiko anda 
untuk terkena penyakit jantung koroner 50% lebih 
besar dibanding populasi secara umum.

Dr. Vebiona Kartini prima putri, sp.Jp, Fiha 
rS awal Bros Pekanbaru 
untuk membuat janji, hubungi: 08117510599

Penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya 
ketidakseimbangan antara kebutuhan pasokan 
darah untuk otot jantung dengan suplai aliran darah 
karena adanya penyempitan di pembuluh darah 
koroner. tingkat penyempitan di pembuluh darah 
koroner ini sangat bervariasi. untuk mengetahuinya 
diperlukan pemeriksaan kateterisasi/arteriografi 
koroner. Pemasangan stent (cincin) diperlukan pada 
pasien dengan tingkat penyempitan >70%, sedangkan 
penyempitan <70% hanya memerlukan obat-obatan. 
tidak kalah penting dengan cincin atau obat-obatan, 
mengontrol faktor-faktor risiko seperti menstabilkan 
gula darah, tekanan darah, pola hidup sehat dan tidak 
merokok merupakan kunci penting untuk mengatasi 
penyakit jantung koroner.

Dr. Faisal pamewa, sp.Jp 
rS awal Bros Makassar 
untuk membuat janji, hubungi: 08118671535

Saya pasien jantung dr. arief Fadhilah, 
Sp.jP, Fiha. Saya operasi jantung 
pemasangan ring yang ketiga. di 

akhir agustus 2016 saya mengalami 
serangan jantung akut, kemudian saya 
berpikir apakah dioperasi atau tidak. 
ternyata rekomendasi dan pilihan rS 
awal Bros Bekasi yang dipilih oleh 
keluarga saya, karena rS ini yang 
terdekat dan mudah dijangkau sebab 
khawatir di jalan terjadi sesuatu.

awalnya saya ragu masuk rS awal Bros 
Bekasi karena masih kurang yakin apakah 
bisa menggunakan BPjS dan seperti apa 
kondisi rS swasta ini. namun begitu 
masuk saya di sini dengan hati yang 
berdebar ternyata begitu masuk pintu 
pun saya sudah disambut oleh tim dokter 
jaga ugd dan dengan penanganan 

yang sangat sigap sekali oleh semua 
petugas sampai saya diberikan tindakan 
emergency. Sekitar jam 1.30 pagi saya 
masuk karena kondisi jantung saya 
sudah akut sehingga proses pengobatan 
cukup lama dan jam 4.00 pagi saya 
sudah bisa bernapas dengan lega dan 
tidak sakit lagi. kemudian saya masuk 
ke intermediate room dengan segera 
sehingga tidak berlama-lama di ugd.

dan, alhamdulilah begitu masuk sini 
semua perawatnya menyambut juga 
dan saya ditangani dengan seksama 
sampai 2 hari kemudian boleh masuk 
kamar perawatan. Saya merasa tenang 
dan lega mengetahuinya. kebetulan 
BPjS saya kelas 1 dan selama dirawat 
disini perawatan dan peralatannya 
cukup bagus, para dokternya juga 

bagus dan langsung direkomendasikan 
saat itu juga untuk tindakan. namun 
saya menolak awalnya tapi setelah saya 
pikir positif saya mau dan siap untuk 
dilakukan tindakan. BPjS rS awal Bros 
Bekasi pun cukup mudah. keesokan 
harinya saya menjalani operasi jantung, 
semuanya sigap baik dokter maupun 
timnya. dokternya cukup komunikatif, 
suasananya santai dan tidak tegang 
bahkan sambil mendengarkan lagu dan 
penanganannya tepat serta cepat.

Saya sungguh berterima kasih dan 
mengacungkan jempol kepada rS awal 
Bros Bekasi atas penanganan yang cepat. 
good job buat dokter dan tim rS awal 
Bros Bekasi. Saya dan keluarga sangat 
senang berobat dan memeriksakan 
kesehatan di sini.
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RS AWAL BROS 
BEKASI TIMUR
siap melayani anda secara profesional dan peduli 
mulai 1 november 2017

informasi dan Pendaftaran
021 8267 9999 & 021 8062 9899

jl. h.M. joyomartono,
Margahayu, Bekasi timur
400M dari exit tol Bekasi timur 

received gold Seal of approval® in quality and patient safety from joint commission international
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Panam |  Pekanbaru |  tangerang | ujung Batu | rS a. yani
rS evasari | 24 Medicare | cMc clinic | harmonia | westerindo



Paket Medical 
Check Up Jantung
Cintai jantung Anda, lakukan pemeriksaan sejak dini

Rp999.000.- • Konsultasi spesialis jantung • Treadmill • Laboratorium: 
Kolesterol total, hDl, lDl, trigliserida, glukosa puasa, 
glukosa 2 jam pp, makan pagi

September - Desember 2017   Informasi www.awalbros.com
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