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3 Menghadirkan leknolog, rumah sadt untuk meooukung 
pelayanan kesonatao d1 btdang orthopedi dan 1,aumatolog1 
dong.an biaya rasional 

2. Memperkuat kapasnas sumber day a rnanusia sebaga, 
pomben pctayanan molalu1 program pengombaogan 
protesional yang be1kesinambungan . 
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" ZI I GAYA HIDUP 
Surabaya Orthopedic Osteoporosis Club 
Rumah Sakit Orthopedl dan Traumatologl Surabaya 

" ZZ·ZS I l•SPIIASI 
Usladi Khosid1n • Pasien BPJS TK 
Tlndakan di RSOT, Tak Keluartcan 
Blaya Sama Sekall 

" ZO·Z1 I l•SPIIASI 
Hermanto Angka 
Konsultasl ke Banyak Ahli, 
Putuskan Kifoplasty di RSOT 

"18·19 I PDICUS 
Charity Social Event CTEV 
Penanganan Gratis untuk Kaki Bangkok 
Rumah sakit Orthopedi dan Traumatologi {RSOT) Surabaya 
menggelar Charity Scci81 Event dengan melakukan 
penanganan CTEV secara grails. 

.71 Misi RSOT 
1. Memoonkan pelayanan kesohalan d1 btdang orthopa<l, dan 

traumatolog1 yang berooentasi pada keselamatan pasen 
borbas1s bukt1. 

.71 Visi RSOT 
Men1ad1 rumah sakd yang terdepan d.alam pelayanan d1 
btdang 0'1hopa<l, dan lraumalolog<. 
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RS. ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI SURABAYA 

Your Bone and Joint Solution 

" 8-9 I nnDSICOP 
Rlslko Patah Tulang pada Osteoporosis 
Terbenlur Sed•kit, Blsa Patah 

"6-7 I nnOSICOP 
Kifoplasty, Penanganan Terbaru 
pada Patah Tulang Belakang 
Dapal Beraktifitas Lagl dalam 1-2 hari 

" •-s I SYITOSICOP 
Osteoporosis, The Silent Epidemic Disease 
Dala RSOT lahun 2012-2016, setidaknya terdapat 28.864 
paslen osteoporosis. Dari jumleh tersebct, hanya 3 persen 
yang datang dengan keluhan, sisanya terdeteksi 
osteopo,osis saal d1lakukan pemeriksaan. 
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OSTEOPOROSIS adalah kondisi berkurangnya 
massa tulang dan gangguan struktur tulang (per· 
ubahan mlkroarsltektur jaringan tulang), sehlngga 
menyebabkan tulang menJadi mudah patah. 

Massa tulang manusla dipengaruhl oleh faktor 
genetik dengan kontribusi dari nutrisi, keadaan en 
dokrin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan saat 
masa pertumbuhan. Proses pembentukan tulang 
dengan memelihara kesehatan tulang dapat dika 
tegorikan sebagal program pencegahan, yang 
secara kontlnyu menggantl tulang yang lama 

dengan tulang yang baru. 
Kehllangan massa tulang terjadl saat 

keseimbangan proses pembentukan tulang 
terganggu, sehingga penyerapan tulang 

leblh banyak dal1 pembentukan tulang 
baru. Ketidakselmbangan lnl blasanya 
terjadl pada orang lanJut usia dan pada 
wanlta yang mengalaml menopause. 
Kehllangan massa tulang dapat 

-f4ii•l'i•f.i•i•j4·j;(·f.i~it- 

DATA yang dimiliki Rumah Sakit Orthopedi & 
traumatologl (RSOT) Surabaya pada rentang waktu 
tahun 2012-2016 menyebutkan, setidaknya terda 
pat 28.846 pasien osteoporosis yang ditangani. Dari 
jumlah tersebut hanya tiga persen yang datang 
dengan keluhan, sementara sisanya terdeteksi os 
teoporosis pada saat dilakukan pemeriksaan. 

Salah satu penyebab tingginya risiko osteopo 
rosis di Indonesia adalah meningkatnya usta harap 
an hldup masyarakat. Semakln bertambah usla, 
maka akan terjadi peningkatan oone lose (kehilang 
an tulang), terutama pada lansia. Usia harapan 
hldup penduduk Indonesia adalah 72 tahun dan 
diprediksi menjadi 80 tahun pada tahun 2050. 

Selomo ini osteoporosis identik 
dengon orang tuo. Foklonyo, 
pengeroposon tulong dopol 

menyerong siopo sojo, termosuk 
mereko yong berusto mudo. Peneli 
tion lntemotionol Osteoporosis Foun 
dation (IOF) mengungkopkon. solu 

dori empol wonito Indonesia dengon 
rentong usio 5CHlO tohun memiliki 

nsiko osteoporosis. Don, risiko wonito 
empot koli lebih linggi 
dibondingkon loki-loki. 

· · · · · · • · · · · · MENYERANG DIAM-DIAM DAN TANPA TAN DA KHUSUS · · · · · • · · · · • 

OSTEOPOROSIS, 
THE SILENT EPIDEMIC DISEASE 

~ STETOSKOP / 
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OSTEOPOROSIS sebenamya dapat dlcegah 
sejak dlnl dengan membudayakan perilaku hldup 
sehat, yaitu mengkonsumsi makanan dengan gizi 
selmbang yang memenuhl kebutuhan nutrlsl 
dengan unsur kaya serat, rendah lemak, dan kaya 
kalsium (1000·1200 mg kalsium per hari), 
berolahraga secara teratur, tldak merokok, dan 
tidak mengkonsumsl mi 
numan beralkohol. 

FAKTOR risiko seseorang untuk mengalami os 
teoporosis yang tidak dapat diubah antara lain usia, 
Jenis kelamin (wanita leblh berislko mengidap osteo 
porosis dibandingkan pna), riwayat keluarga, gang 
guan hormonal dan ras. 

Faktor rlslko osteoporosis yang dapat diubah 
seperti imobilitas yang terlalu linggi, postur yang 
ter1alu kurus, kebiasaan yang selalu mengkonsumsi 
alkohol, asupan glzl yang telalu rendah, dan peng 
gunaan obat kortikosteroid ter1atu lama. 

----•PBHiicffllt+U.1----- 
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PENYAKIT osteoporosis dijutuki sebagai Silent 
Epidemic Disease, karena menyerang secara diam 
diam, tanpa adanya tanda·tanda khusus, sampai 
terjadi patah tulang. Osteoporosis juga dapat terjadi 
pada anak-anak yang disebut Juvenile Idiopathic 
Osteoporosis dan belum diketahui sebabnya. 

30 tahun, dan setelah itu mekanisme resorpsi 
tulang menjadi jauh lebih oepat dibandingkan 
dengan pembentukan tulang. Penurunan massa 
tulang yang cepat akan menyebabkan kerusakan 
pada mikroarsltektur tulang khususnya pada 
tulang trabekular. 

"STETOSKOP 

USIA, jenls kelamln, dan ras merupakan faktor 
penentu utama dari massa tulang dan rislko patah 
tulang. Osteoporosis dapat terjadi pada semua usla, 
namun leblh banyak terjadl pada orang lanjut usla. 

Selama masa anak-anak dan dewasa muda, 
pembentukan tulang Jauh leblh cepet dlbandlngkan 
dengan kerusakan tulang. litlk puncak massa 
tulang (peak bone mass) tercapai pada usia sekitar 

mengubah mikro-arsitek Jaringan tulang dan 
menlngkatkan rlslko patah tulang (National Osteo 
porosis Foundation, 2014) 

Osteoporosis 
Bone Density bf11ce11bility.com 

Normal Bone 
Density 



broplasty dan kifoplasty yang merupakan tlndakan 
mengoreksl deformitas dan mengembalikan bentuk 
tulang belakang. Secara umum, vertebroplasty dan 
kifoplasty adalah Undakan menyuntikkan semen pa· 
da tulang belakang yang mengalami fraktur untuk 
mengemballkan bentuknya. 

Bedanya, klfoplasty mellbatl<an penggunaan 
balon khusus untuk memberikan ruang pada tulang 
belakang yang kolaps aklbat fraktur kompresl dan 
kemudlan menglslnya dengan semen tulang. Balon 
tersebut berfungsl agar semen yang disuntikkan ti· 
dak meluber ke baglan lain yang tldak dlper1ukan. 

"Paslen akan dlmlnta untuk berbaring tcnen 
tang selama satu hlngga dua Jam setelah tindakan 
dan akan membutuhkan waktu selama 24 Jam untuk 

TEKNOLOGI kedokteran terus bergerak dinamls me 
nglkutl per1<embangan dan kebutuhan penanganan 
yang lebih balk. Pada kasus-kasus terdahulu, pasien 
fraktur kompresl atau patah tulang belakang umum 
nya akan ditanganl dengan pemberlan analgetlk 
atau obat anti nyerl, penggunaan bra~korset, hing· 
ga tlrah baring lama. Hal tersebut dllakukan karena 
paslen frak\\Jr kompresl akan mengalaml rasa nyert 
yang hebat dan Jelas mengganggu aktlfitas. 

Namun, terapl konvenslonal atau non·operatlf 
seperti di atas membutuhkan waktu yang cukup 
panJang, dan pada beberapa kasus tergolong tldak 
efektlf karena tldak membuahkan hasll sepertl yang 
diharapkan. Kemudlan muncullah teknologl baru un 
tuk mengatasl fraktur kompresl tersebut, yaknl verte- 

~. ORTI 1000;1:f 

Froktur kompresi otou potoh tulong belokong odoloh soloh 
sotu jenis potoh tulong yang keropkoli terjodi podo penderito 
osteoporosis. Soloh sotu metode penongonon terboik untuk 

froktur kompresi odoloh dengon teknik kifoplosty. Bogoimono 
mekonisme penongononnyo? 

DAPAT BERAKTIFITAS LAGI DALAM 1·2 HARi 

PENANGANAN TERBARU 
PADA PATAH TULANG BELAKANG 

_,, STETOSKOP / 
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di beberapa spine center sepertl Jepang dan bebe· 
rapa negara lainnya. Namun, Penggunaan hidrok 
slapatlt lnl Juga sudah dlapllkasikan di RSOT," 
terang dr, Carlos. 

Pad a event PASSMIS 2016 tersebut, dr. Carlos 
Juga telah melaporkan beberapa penanganan yang 
dilakukannya dengan menggunakan hidroksiapatit 
dan memberlkan hasll yang baik pada pasien 
fTaktur kompresi. "Materlal hldrokslapatlt lnl leblh 
menyerupai tulang. Hingga saat ini, para ahli spine 
terus melakukan proses untuk mencarl material 
yang paling balk untuk tulang belakang. Dan 
sampal saat inl, komposisi hldroksiapatit ini yang 
paling mlrlp dengan 
tulang," tcrang dr. 
Carlos. 

TEKNOLOGI kedokteran untuk penanganan fraktur 
kompresi atau patah tulang belakang tak hanya 
berflenti pada teknis kifoplasty yang menggunakan 
balon khusus agar semen tak meluber. Namun, 
material yang dlsuntlkkan untuk mengoreksl defor· 
mitas atau mengembalikan bentuk tulang juga men· 
Jadi concern para ahli spine atau tulang belakang. 

Sepertl yang juga dlsampalkan oleh dr. cenes di 
hadapan ahli Spine dari seluruh negara ASia Pasific 
pada acara Pad/le Asia Spine Society Minimal 
Invasive Surgery (PASSMIS) 2016 di Ball. Kini, para 
dokter spine mulal menggunakan material hidrok· 
slapatit yang memllikl banyak keunggulan sebagal 
material untuk menglsl tulang belakang, dlbandlng 
semen tulang. •Hldrokslapatlt lnl belum banyak 
dlpakal dan baru dlgunakan oleh beberapa ahll spine 

presi atau patah tulang belakang. Tindakan ini dapat 
dilakukan di rumah sakit yang memiliki fasilitas 
lengkap dan memadal untuk operasi tulang beta 
kang, seperti rumah sakit kami sangat dlrekomen 
dasikan tindakan ini dilakukan oleh dokter bedah 
tulang dengan sub·spesialisasi tulang belakang 
(spine). 

'STETOSKOP 

memberikan waktu agar semen mengeras," terang 
dr. Carlos Gracia Binti, Sp. OT (K). "Rata-rata pasien 
yang menjalanl klfoplasty akan mengalaml penu 
runan rasa nyeri hingga 90 persen, hanya dalam 
waktu 1-2 hari pasca operasi." 

Dilanjutkan oleh dr, Carlos, kifoplasty merupa· 
kan teknik terbaru dalam penanganan fTaktur kom- 



Untuk itu, tingkat aware- 
ness terhadap osteoporosis 

lnl sangat penting. Sebab, 
banyak orang yang tidak 
merasa meogldap osteooo 
rosis dan baru mengeta· 
hulnya setelah terjadinya 

patah tulang. 
Patah tulang karena os 

teoporosis lnl umumnya ter 
Jadl di tlga tempat, yaknl 
tulang belakang, tulang plng- 

gul, dan tulang pada perge· 
langan tangan. Sebab, pada sa 

at terjatuh, ketlga baglan inilah 

kepadatan tulangnya. Jika hasil BMD menunjukkan 
angka -1, maka risiko patah tulangnya meningkat 
dua kall llpat dlbandlng orang dengan kepadatan 
tulang yang normal. Hasil BMD -2 berarti risiko 
patah tulangnya empat kali lebih besar, begitu 
seterusnva, "Bahkan save pemah menanganl pasi· 
en yang patah tulang belakangnya harwa karena 
mobll yang ditumpanginya melewati pollsl tidur atau 
gundukan. Ada juga yang karena gelap, kakinya se 
dikit saja menendang kaki meja, sudah patah," ujar 
dr. TanJung. 

f~. ORTHOLe[:!;l:f 

SECARA umum, osteoporosis meruoakan penyakit 
tulang yang ditandai oleh rnenurunnva massa atau 
kepadatan tulang. Peogukuran massa tulang terse 
but dapat dllakukan dengan metode Bone Mass 
Density (BMD), Angka O pada hasil BMD dapat 
diartikan bahwa orang tersebut memllikl massa tu· 
lang yang normal. Sementara jlka angka -1 hlngga 
-2 menunjukkan kondisi osteopenia atau pre-osteo 
porosis, dlmana Jlka tldak dltanganl dengan balk, 
maka sekitar lima hingga sepuluh tahun ke depan 
dapat dipastikan akan masuk pada osteoporosis. 

"Osteopenla ltu zona kunlng. Jlka ha· 
sil BMD·nya menunjukkan -2,5 
itu sudah zona merah atau 
ooteoporosis. Semakin ting· 
gi tingkat osteoporosis- 
nya maka semakln tinggl 
rislko patah tulangnya. Ter 
bentur sedikit saJa, sudah bi· 
sa patah tulang." terang dr. 
Tanjung A. Sangkal, Sp. OT. 

Mengutip sebuah lite 
ratur, dr. TanJung meng· 
ungkapkan bahwa rislko 
patah akan mengikutl tlngkat 

Seseorang yang teioh masuk dotorn lase osteoporosis memiliki risiko patah 
tulang yang tinggi. Bahkan, pada sebuah kosus. seseorang dengan osteopo 
rosis dapat mengalami patah tulang punggung hanya karena mobil yang di 
tumpanginya melewati gundukan jalan. 

· · ··· · ·· Terbentur Sedikit, Bisa Patah · · · ·· · ··· ·· · · · ·· · · · · · ·· · ··· ·· ··· 

........ STETOSKOP / 
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Total Hip Replacement (gantl tulang plnggul 
keseluruhan), teknik kifoplasti pada kasus patah di 
tulang belakang yakni dengan penyuntikan semen 
dengan terieblh dulu memasukkan balon di dalam 
nya sehingga semen tidak meluber kemana-mana, 
dan teknik·teknik lainnya• uJar dr. TanJung. "Pene· 
rapan teknologi tersebut juga ditunjang dengan 
peralatan dan tim ahli." 

dr. Tanjung Juga menekankan pentlngnya ta· 
bungan tulang pada masa mengandung, pertum 
buhan, dan menjelang menopause bagi wanita. 
"Dengan tabungan kalsium di masa pertumbuhan 
hingga usia 35 tahun itu, diharapkan kepadatan 
tulang kita akan bagus, sehlngga Juga temindar 
dar1 osteoporosis dan patah tulang karena osteo· 
porosis, • tutupnya. 

yang biasa digunakan untuk menyangga badan. 
Kasus patah tulang pada ketlga tempat tersebut 

juga kerap terjadi pada orang tua yang sebagian 
besar karena terpeleset di kamar mandl dan di anak 
tangga. Biasanya, terpeleset dengan posisi miring 
kemudian terkena tulang di bagian pinggul atau 
poslsl terduduk yang mengakibatkan patah tulang 
belakang. Kejadian paling ringan adalah bertumpu 
dengan tangan yang mengakibatkan tulang per· 
gelangan tangannya patah. 

Lebih lanjut dr. Tanjung menuturkan, penang 
anan pada fraktur atau patah tulang pada pasien 
yang mengalaml osteoporosis lnl leblh sullt dlkare 
nakan sudah porotik atau keropos. Namun, sebagai 
rumah sakit yang concem di bldang orthopedi dan 
traumatologl, RSOT memlllkl banyak dokter ahll dan 
peralatan penunJang untuk mengatasi hal tersebut. 

"DI RSOT, ada banyak penerapan teknologl yang 
blsa dlmanfaatkan. Mulal darl Partial Hip Replacement, 

" STETOSKOP ----- 



Namun dr. Henry juga meminta masvarakat 
tldak salah persepsl dengan ajakan untuk mena· 

"Jadi harus dipastikan bahwa seJak dari kan 
dungan, masa perkembangan, hlngga dewasa, 
asupan karsturn klta tercukupt," ujar dr. Henry 
Ricardo Handovo, Sp. OT., M. Biomed ketlka 
dltemul tlm maJalah Orthocare di ruang praktlk· 
nya di Rumah Saklt Orthopedl dan Trauma 
tologl (RSOT) Surabaya. 

berangsur berkurang, pengeroposan tulang 
bisa dihindarl atau diminimallsir. 

J~ ORTHOLtfr];J:f 

Berlta balknya, klta dlberi kesempatan untuk 
dapat menabung kalsium hlngga sekitar umur 
35 tahun. Oengan tabungan kalslum yang 
cukup, saat memasuki usla 35 tahun kc ates, 
dlmana penyerapan kalslum pada tulang sudah 

TULANG adalah anggota tubuh yang sangat 
vital, karena berfungsi untuk menyangga 
tubuh. Untuk ltu, menJaga tulang agar tetap 
sehat merupakan hal yang sangat penting. 
Asupan kalslum yang cukup mutlak diperlukan 
untuk memastlkan bahwa tulang tetap dalam 
kondlsi yang baik. 

Banyak di antara masyarakat yang tidak menyadari bahwa tulang 
nya sudah keropos don baru datang ke rumah sokit dalam kondisi 

tulang yang retak atau patah. Padahal. dengan tindakan preventif 
atau pencegahan. sebenarnya osteoporosis dapat dicegah atau di· 

minimalisir. Apa saja yang bisa dilokukon? 

• · • · · • · • · • · · • · • · · · · · PENCEGAHAN TERHADAP OSTEOPOROSIS · · • · · • · • · · • · • · • · · 

TABUNGAN KALSIUM UNTUK 

HIDUP SEHAT HINGGA TUA 

~ STETOSKOP / 
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Menurut dr Henry, selain susu, sumber kalsium 
terbaik juga bisa dldapat darl vitamin O yang 
merupakan "best friend" dari kalsium. 
Beberapa makanan yang mengandung vitamin 
O adalah ikan-ikan dari laut datarn seperti 
salmon, tuna, sarden, dll. 

Sumber kalsium terbaik juga bisa didapat dari 
buah dan sayur. Ada empat sayuran yang 
memiliki kandungan tinggi katslurn, yakni sawi, 
bayam, lobak hijau, dan kubis. Sementara dari 
buah, ada Jeruk, plsang, stroberl, dll. 

Beberapa makanan yang tlnggl akan kalslum 
yang cukup memenuhi kebutuhan kalsium 
antara lain susu dan turunannya memiliki 
kandungan kalslum yang sangat tlnggl, sepertl 
yogurt, dan keju yang menurut penelitian 
memiliki kandungan kalsium paling tinggi. 

malah repot. Jntinya, setlap harl minum susu 
atau makan buah, sayur, itu sudah bagus." 

" STETOSKOP 

"Jadl harus bijak juga, karena kelebihan 
kalslum mungkln juga menlmbulkan efek sam 
ping. Misalnya untuk jantung, karena kalsium 
Juga berfungsi untuk kontraksi otot, sehingga 
kontrabilitas jantung dapat meningkat. Mung 
kin juga berimbas ke ginjal yang jadi terbebani, 
karena kalsium ini dibuang melalui ginjal, • 
terangnya. "Orang dewasa membutuhkan 1.200 mg- 
1. 300 mg kalsium per hari. Tidak perlu setiap 

makan dlhitung mlllgram kalslumnya, nantl 

bung kalsium sedari dini. Menurutnya, mena 
bung kalsium bukan berarti mengkonsumsi 
asupan kalsium secara ekstrim, karena manu 
sia sudah memiliki takaran kebutuhan kalsium 
per hari. Jika asupan kalsiumnya berlebih, 
maka akan dibuang lewat air seni atau buang 
air besar. 



I GAYA HIDUP SEHAT 

ADA beberapa keblasaan yang wajib dihindari 
untuk mencegah pengeroposan tulang. Bebera 
pa dlantaranya adalah merokok dan memlnum 
atkonot, karena keduanya jelas-Jelas merusak 
tulang. Konsumsl terhadap protein yang berte 
blh, blasanya darl daglng·daglng Juga sebalk· 
nya dihindari, karena akan meningkatkan sua 
sana asam di tubuh. Terlalu banyak kopi dan 
mlnuman soda Juga tak balk untuk tulang. 

I PERIKSA KEPADATAN TULANG 

HAL terakhlr yang dlrekornendaslkan sebagal 
tindakan pencegahan terhadap osteoporosis 
adalah pemerlksaan Bone Mass Density (BMD) 
atau pemeriksaan massa kepadatan tulang 
yang dllakukan dengan alat yang bernama 
DEXA. Wanita yang telah memasukl meno· 
pause, prla berumur di atas 60 tahun, mereka 
yang memlllkl penyaklt yang dlsebabkan oleh 
keganasan sepern tumor, kanker, gangguan 
liver, glnjal, dll dlsarankan untuk melakukan pe 
merlksaan BMD. 

I MENCEGAH RISIKO JATUH 

OLAHRAGA yang dljelaskan di atas, Juga 
berkaitan dengan meminimalisir rtslko ja 
tuh. Selain itu, hal·hal non-teknts sepertl 
memastikan kondisi rumah dalam keada· 
an yang baik (tidak licin, tidak ada kabel 
berserakan di bawah, dll) Juga diperlukan. 

Sebab, jatuh adalah hal yang benar·benar 
harus dihindari, apalagi Jika sudah masuk 
dalam fase osteopenla (pra-osteopcrosls}, Me· 
reka telah masuk fase osteopenia atau osteo 
porosis memiliki risiko patah tulang yang lebih 
besar dlbandlng mereka yang kondlsl tulangnya 
baik. 
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I MENCUKUPI ASUPAN KALSIUM 
DAN VITAMIN D 

SEPERTI yang telah dijelaskan di halaman se 
belumnya, mencukupi asupan kalsium dan vita 
min D adalah hal yang sangat mendasar pada 
pencegahan osteoporosis. Masyarakat juga di 
sarankan meningkatkan kewaspadaan pada 
kondlsl-kondlsl tertentu, utamanya bagl wanlta 
yang memasuki masa menopause, dimana 
pada masa ltu akan terjadl pengurangan masa 
tulang secara maslf berkaltan dengan menu 
runnva hormon estrogen secara signifikan dan 
berpengaruh pada metabollsme tulang. 

I OLAHRAGA YANG CUKUP 

OLAHRAGA Juga sangat pentlng dilakukan un 
tuk penguatan otot, karena ototlah yang meng· 
gerakkan tulang. Tulang Juga baru dapat rnern 
bentuk sel-selnva atau remodeling Jika dlge· 
rakkan dan mendapat pembebanan yang cu· 
kup. Untuk penccgahan, olahraga yang blsa dl 
lakukan minimal adalah Jalan kakl, yang blsa 
dllakukan dengan lntensltas tlga kall semlnggu, 
dengan durasl 30 menlt. Mereka yang berusra 

Dunio kedokteron memiliki reko 
mendosi yang bersifol universal 
berkoilon dengon pencegohon 
osteoporosis. Ado limo poin yang 
lerlero dolam rekomendasi lersebul: 

muda bisa melakukan olahraga yang lebih 
high Impact seperti aerobic, lari, basket, dll. 
Sementara yang berumur lebih tua dlsaran 
kan melakukan olahraga yang low impact 
seperti bersepeda, berjalan, talchl, dll. 

_,,.. STE'l'OSKOP / 
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JARINGAN tulang setidaknya memiliki dua 
jenis set, yakni osteoblas yang bertanggung 
Jawab dalam hal pembentukan dan pengem· 
bangan tulang, dan osteoklas yang memiliki 
memiliki fungsi kebalikannya: Melakukan 
pembongkaran tulang. !tu sebabnya, "perang" 
antar keduanya yang terjadi setiap hari sa 
ngatlah menentukan bagi kesehatan tulang 
manusla. Jika sel osteoklas leblh sering 
unggul, apalagi terjadi pada jangka waktu 
lama, maka kemungklnan terjadinya osteopo· 
rosis akan sangat besar. 

"Jedl kita bisa tahu antara sel pembentuk 
tulang dan pengural tulang," uJar dr. Arhwlnda 
PusparahaJu A., Sp. KFR. "Osteoporosis itu 
silent thief. Untuk itu diperlukan management 
penanganan yang balk untuk menghlndarl dan 
menangani osteoporosis dan memastikan sel 
pembentuk yang lebih unggul. • 

Berkaltan dengan management tersebut, 
dr. Arhwinda kemball memberikan analogi 
mengenal pembangunan tembok, dlmana tak 
cukup hanya dengan batu bata, pembangunan 
tembok Juga memerlukan pasir, semen, besi, 
dll. Begltu Juga dengan pencegahan dan pen· 
anganan osteoporosis, dlmana terdapat ba 
nyak hal yang harus dlperhatlkan, tldak cukup 
hanya kalslum saja. 

Selain memastikan asupan kalslum dan vi· 
tamln D dalam Jumlah yang cukup, paparan 
slnar matahart Juga sangat dlperlukan. Menu· 
rut dr. Arwlnda, slnar mataharl pentlng untuk 
mengubah pro vitamin 03 menJadl vitamin D 
di kullt. 

Setiap harinya, terjadi "aktifitas 
rohosio'' pada tulang kito. yakni 
proses pembentukan don 
pembongkoron tulong. Secora 
sederhana, osteoporosis adalah 
sebuoh kondisi dimono terjadi 
pengeroposan tulang akibat 
pembongkaran tulang terjadi 
lebih masif dibandingkan dengan 
proses pembentukan tulang. 

FISIOTERAPI 
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dr. Arhwlnde Puspereheju A., Sp. KFR 

hormon estrogen pada wanita yang juga me 
mlllkl manfaat sebagal hormon yang mem 
bantu pembentukan tulang, berkurang secara 
drastis. Pun bagi mereka yang sudah berusia 
lanjut, biasanya juga berkurang kekuatan 
ototnya, sehingga mengakibatkan mudah 
Jatuh. 

"ltu sebabnya, makin tua seseorang, se 
harusnya semakin sering stretching. Dan 
harus dilakukan dengan benar. Mulal pema 
nasan, peregangan, penguatan, dan pen· 
dinginan," ujar dr. Arhwinda. "Jika perlu, 
kondlsl rumah orang tua Juga harus dlmodlfi· 
kasi. Kamar mandi jangan sampai licin, anak 
tangga diberi tanda, Jangan ada kabel berserak· 
an, dan lalnnya. lntlnya prevent to fall, orang 
tua jangan sampai Jatuh. • 

Menjaga postur tubuh Juga menjadl sesuatu 
yang penting. Cara berdiri, car a duduk, cara 
berjatan juga harus diperhatikan untuk me 
mastlkan tulang tldak tertekan. Jlka perlu, 
penggunaan atat bantu seperti brace atau 
korset, tongkat, walker, dan alat lainnya Juga 
perlu dlpertlmbangkan. 

"Kebar baiknya, dengan exercise yang 
baik dan benar, kekuatan otot bisa meningkat, 
postur membalk, keselmbangan menlngkat, 
sehingga aktifitas fisik juga meningkat," ujar 
dr. Arhwlnda. 

Dunla kedokteran juga terus melakukan 
inovasi bagi para penderita osteoporosis, ter 
masuk pada obat-obatan, dlmana untuk men· 
Jaga tulang tetap dalam kondlsl balk, dapat 
diberl obat anti pembongkaran. "Sekarang 
sudah ada yang dosls mlnumnya semlnggu 
atau bahkan sebulan sekali, sehingga tingkat 
kepatuhan mlnum obatnya dapat lebih dltlng· 
katkan," tutup dr. 
Arhwlnda. 

FISIOTERAPI 

"Kita ini sudah punya bahan pro vitamin 
03. Matahari-lah yang bisa mengubah menjadi 
vitamin D," tegasnya. "Untuk itu perlu berje 
mur atau membiarkan kulit kita terpapar sinar 
matahari. Iatan saja sambil olahraga, antara 
jam tujuh sampai sembilan pagi. Jangan ter 
lalu slang, tapl Juga Jangan terlalu pagl. Ke 
biasaan kita yang biasanya olahraga setelah 
subuh itu harus diubah. • 

Poln pentlng berlkutnya untuk menjaga 
kesehatan tulang dan menangani osteoporosis 
adalah dengan bergerak atau berolahraga, me 
latlh otot·otot yang menggerakkan tulang. 
"Tulang itu baru akan membentuk sel-selnya 
atau melakukan remodellng Jlka ditarlk, dlte 
kan, dipuntir, dan sebagainya. Nah, slapa yang 
menggerakkan? Otot. Di situlah peran rehabili 
tasl medlk, membantu melakukan latlhan 
latihan otot yang kemudian berpengaruh pada 
kesehatan tulang, • papar dr. Arhwinda. 

Exercise atau latlhan yang dlsarankan 
untuk kesehatan tulang adalah weight-bearing 
exercise atau latihan pembebanan pada tulang 
dengan menyangga tubuh kita sendlri dan 
bersifat endurance atau menambah daya ta 
han Jantung, paru, dan organ lalnnya. Bebera 
pa olahraga yang bisa dipilih seperti Jalan kaki 
atau Joging, yoga, taichi, dll. 

dr. Arhwlnda Juga menggarlsbawahl lnten 
sitas latihan sebagai salah satu hal penting 
dalam pembentukan tulang yang kuat. "Harus 
rutln. Dlsarankan semlnggu llma kall, supaya 
pembentukan tulangnya masih menang diban 
dlng pembongkaran tulangnya, • ujarnya. "Tapl 
jangan over-exercise Juga. Kalau Jalan tlap harl 
masih tidak epa-apa, Tapi kalau olahraga be 
rat, sebalknya dlberl dua harl llbur. Kecuall blsa 
Jaga asupan seperti atlet di pelatnas, mlsalnya. • 

Dari segi usla, wanita yang telah memasukl 
masa menopause dlsarankan untuk menlngkat 
kan awareness, karena saat masuk menopause, 
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rontgen, USG, CT Scan, hingga MRI," ujar Or. 
Rosy Setiawati, dr., Sp. Rad (K). "Memang 
tldak semua paslen dengan keluhan muskulos· 
keletal harus dilakukan pemeriksaan radiologi, 
karena setiap kasus memllikl lndikaslnya maslng· 
maslng, dan dokter memlllkl pengalaman pe 
meriksaan. Tetapi pemeriksaan ini banyak di· 
gunakan untuk memastlkan penyebab keluhan.• 

Lebih lanjut dr. Rosy menuturkan, ada 
beberapa tingkatan pemerlksaan radiologl yang 
blsa dllakukan untuk membantu dlagnosa pada 
keluhan muskuloskeletal. Salah satunya yang 
merupakan pemeriksaan standar adalah peme 
rlksaan rontgen. "Muskuloskeletal ltu berkaltan 
dengan tulang, Jadl tulangnya harus dipastlkan 
balk·balk saja terleblh dahulu. Jlka tldak apa· 
apa tapl maslh bengkak, mlsalnya, harus earl 
tahu lagl dengan alat lain, ultrasound, CT Scan, 
MRI, hlngga dltemukan masalahnya, • terang 

Dispilin ilmu rodiologi ocoion 
"soudoro dekot" bogi bonyok 
disiplin ilmu kedokteron loinnyo, 
termosuk kedokteron tulong. 
sendi, don joringon di sekitornyo. 
Dengon bontuon teknologi 
rodiologi terkini seperti yang ado 
di Rumoh Sokit Orthopedi don 
Troumotologi (RSOT) Surabaya, 
dokter dopot membuot diagnose 
terhodop penyokit dengon lebih 
tepot. sehinggo penongononnyo 
pun dopot dilokukon dengon 
lebih efektif. 

I 

SALAH satu masatah yang berhubungan 
dengan tutang, sendi, dan jaringan sekltarnva 
yang banyak dlderlta masyarakat adalah gang· 
guan muskutosketetal, yakni sebuah kondisi 
yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, 
saraf dan tendon, serta tulang belakang. 

Pada penanganannya, dokter memerlukan 
pemerlksaan penunjang untuk memastlkan 
kondlsl paslen sehlngga dapat metakukan 
diagnosa dan penanganan yang tepat. 

Pada konteks lnllah radlologl memegang 
peranan pentlng, dlmana tcroepat berbagal 
teknotogi radiotogi yang dapat diterapkan untuk 
memerlksa leblh detail mengenal kondlsl sendl, 
llgamen, otot, saraf, tendon, serta tulang beta 
kang. "Paslen dengan nyerl bahu, mlsalnya. 
Oengan kasat mata, dokter tldak blsa tahu apa· 
kah ltu robek a tau radang saJa. Nah di sltulah 
pentlngnya pemeriksaan radlologl, mulal darl 
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Dr. Rosy Setlawatl, dr., Sp. Rad. (K) 

jangkau, dan tidak memakan waktu lama, ser 
ta nilai diagnostiknya tinggi. Untuk rumah sakit 
pun menguntungkan, karena tak perlu ruang· 
an besar, bahkan sekarang monitornya bisa 
menggunakan layar hand phone." 

dr. Rosy tidak menampik bahwa USG juga 
memiliki ketemahan, terutama untuk pemerik· 
saan pada baglan atau struktur Jaringan yang 
dalam. Untuk itu, radiologi punya banyak pi· 
lihan, tergantung dengan kasus atau diagnosa 
awal dari dokter yang menanganl. 

"Ada tingkatannya, bisa cukup hanya 
dengan rontgen, USG, atau perlu CT Scan, 
MRI. Jadl kalau dlperlksa dengan USG tldak 
tampak ada masalah, belum tentu memang 
tidak ada masalah. Jadl peran radiologl inl 
sangat pentlng dalam penentuan dlagnosa dan 
tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh 
dokter," ujarnya. 

Dokter yang menglkutl fellowship khusus 
muskuloskeletal di Singapura dan Italia ini Juga 
menekankan pentlngnya tenaga ahli dalam 
penerepen pemeriksaan radiologi. "Selain alat 
yang lengkap dan teknologl terklnl sepertl 
yang ada di RSOT, tenaga ahll Juga sangat 
pentlng. Jadi bagaimana bidang radiologi yang 
penuh dengan teknologl alat lnl dapat dlopera· 
slkan oleh ahlinya, sehlng- 
ga menghasilkan diag 
nosa yang tepat," 
tutupnya. 

' RAD!OLOG! 
dr. Rosy. 

Menurut dr. Rosy, memang ter 
dapat banyak pemeriksaan radiotogi 
yang bisa dilakukan berkaitan dengan 
masalah muskuloskeletal. Selain ront· 
gen, salah satu alat yang bisa dipakai 
adalah ultrasonografi atau blasa di· 
singkat dengan USG. 

Teknik pemeriksaan USG memang 
bukan teknologl baru. Namun, selrlng 
dengan perkembangannya, USG kini 
tidak hanya digunakan untuk melihat 
kondisi rahim pada ibu hamil atau organ-organ 
lainnya di dalam perut, tetapi juga dapat 
digunakan untuk memeriksa struktur Jaringan 
yang berada di permukaan. 

"Jadi USG yang bekerja dengan gelom 
bang suara lnl sekarang bukan hanya untuk 
ibu hamil saja. Tetapi yang berkaitan dengan 
tulang, otot, atau yang berhubungan dengan 
muskuloskeletal. Akuraslnya cukup tlnggl," 
jelasnya. "Harga pemeriksaannya juga ter· 

' ~asien dengan nyeri bahu, 
misalnya. Dengan kasat mata, 
dokter tidak bisa tahu apakah 

itu robek atau radang sajaJ' 
Di situloh pentingnyo pemeriksoon 
rodiologi muloi dori rontgen. USG. 

CT Scan. hinggo MRI." 



Clubfoot 

Normal 

Cunelorms -+-+-1 
Cuboid-+-?+ 

Navicular 

Talus-+.-- 

~ Midloot 

l~,~ 

Forefoot 

{~. ORTHOID;l:f 

DARI survei yang diadakan oleh Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2014 di 13 rumah sakit 
di sembllan provlnsl, dlketahul bahwa 231 anak Phalanges 
ter1ahir dengan kelainan bawaan atau kongenital. 
Dari Jumlah tersebut, 22,3 persen diantaranya 
adalah kelalnan kakl bengkok atau CTEV. Meskl 
tergolong tidak berbahaya, Jika tidak segera 
dltanganl, anak akan tumbuh dalam kondlsl tldak 
norrnal dan mengalaml gangguan, tidak hanya pada 
aktifitas fisiknya, namun Juga dari sisi pslkologis. 

Berdasar fakta tersebut, RSOT pun menggelar 
Charity Socia/ Event dengan membantu anak·anak 
yang terlahlr dengan kelalnan bawaan kakl bengkok 
(CTEV) agar dapat berjalan sempuma, dengan 
memberikan pcnanganan kaki bengkok secara 
grads kepada masyarakat yang kurang mampu. 

Angko kelohiron boyi dengon keloinon Congenital Tolipes 
Equino VONS {CTEV) olou koki bengkok lergolong mosih 

tinggi. Sebogoi Rumoh Sokit yang concern lerhodop mo 
soloh tulong. sendi. don joringon di sekitornyo. Rumoh sokil 
Orthopedi don Troumotologi (RSOT) Suroboyo menggelor 

Charity Social Event dengon melokukon 
penongonon CTEV secoro grolis. 

UNTUK 
KAKI BENGKOK 

PENANGANAN 
GRATIS 

CHARITY SOCIAL EVENT CTEV 
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dlnl, agar proses tumbuh kembangnya dapat ber 
jalan dengan balk. 

" FOKUS 

I DITANGANI OLEH TIM AHLI 

RSOT Juga tak main-main dalam program 
Charity Social Event yang juga digelar dalam rangka 
untuk memperingati World Birth Defects day itu. 
Sejumlah dokter ahll dillbatkan oleh menanganl 
pesten-pesen yang mendaftar pada program ter 
sebut, termasuk di dalamnya adalah para dokter 
spesialls anestesl, speslalls kedokteran fisik dan 
rehabilitasi, serta dokter·dokter spesialis orthopedi 
dengan sub-spesialisasi pediatric orthopedic (tulang 
anak) dan spine (tulang belakang). Para dokter ter 
sebut adalah Prof. Dr. IP Sukama, Sp. OT, FICS, ke 
mudlan Or. dr. Komang Agung I. S., Sp. OT, ACS, 
dan dr, LGD. Anggitadewi, Sp. OT. Sementara pada 
bidang anestesi terdapat dr. FX. Eddy Sukandar, Sp. 
An, dr. Eko Jullanto, Sp. An, dan dr. Prinsl, Sp. An. 
Ada juga dr. Swan Ien (Inez), Sp. KFR yang daiam 
program tersebut membantu untuk masalah reha 
bllitasl medik. 

Berl<aitan dengan CTEV, dr. Anggitadewi, Sp. OT 
yang Juga Ketua nm Medis RSOT dalam program ter 
sebut menuturl<an, hingga saat ini penyebab CTEV 
tidak diketahui. ASupan gizi dan faktor genetik pun 
dlsebut bukan menipakan penyebab kakl bengkok. 
llv sebabnya, CTEV dapat menyerang bayi manapun. 

Serita baiknya, dengan penanganan yang balk 
dan benar serta sedinl mungkln, CTEV dapat dlsem· 
buhkan secara sempuma. "Sebaiknya memang pada 
usia O tahun. Oengan lima kall ganti gips saja, sudah 
kemball sempuma, asal tldak ada kelalnan bawaan 
lain," ujar dr. Anggi. "l<alau lebih dari satu atau dua 
tahun, struktur tulang sudah leblh kaku dan dibutuh· 
kan waktu leblh lama untuk kakl kemball sempuma. • 

RSOT Juga membentuk komunitas messenger 
bagl para paslen CTEV yang telah ditanganl untuk 
dllakukan monitoring secara lntensif oleh tim dokter. 
Sehlngga, keglatan terapl yang dapat dilakukan 
sehari·hari di nimah tetap terpantau dengan balk 
dlmana ha! tersebut juga sangat mempenganihl 
perkembangan kesembuhan pasien. RSOT berha· 
rap, Oiarlty Social Event lnl dapat menlngkatkan 
kualitas hidup penderita CTEV, agar dapat mem· 
peroleh masa depan yang leblh balk. Selaln ltu, 
RSOT Juga mengharapkan adanya penlngkatan ke· 
pedulian orang tua terhadap putera-puterinya sejak 

Paket penanganan yang dibenkan oleh RSOT 
kepada para penderita CTEV ini sangat lengkap, 
sesual dengan kondlsl tlap-tlap pasien yang 
mendaftarkan din. Paket tersebut meliputi gratis 
blaya admlnistrasl selama masa penanganan, gratis 
blaya pemenksaan penunjang laboratonum (Darah 
Lengkap & Faal Hemostasis), dan pemeriksaan 
radlologl (Baby Gram), gratis obat-obatan selama 
tinclakan dan obat yang dibawa pulang, serta gratis 
blaya pemeriksaan dokter speslalis rehabilitasl 
medlk untuk pengukuran sepatu Dennis Brown 
Splint (sepatu khusus CTEV). Sepatu tersebut pun 
blsa dlbawa pulang secara cuma·cuma. 

"Selaln ltu, pasien Juga tidak mengeluarl<an 
blaya sedikit pun untuk pemeriksaan dan tinclakan 
dokter speslalls, yang mellputl llma kall plastering 
(pemasangan glps) dan tindakan Achilles Tenoto· 
my. Kami Juga menggratiskan biaya untuk dua kall 
kontrol setelah operasl, • papar dr. Elizabeth, Ketua 
Panltla RSOT Oiarity Social Event. 

I GRATIS DARI PENANGANAN 
AWAL HINGGA AKHIR 

Proses sknning dan pendaftaran bagi masyara· 
kat yang ingin mengikuti program tersebut telah di· 

laksanakan sejak bulan Maret 2018. Syaratnya, 

pasien CTEV yang akan ditangani berusia O • 12 bu Ian, 
menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari 

kelurahan setempat, konclisi fisik secara umum 

dinilai sehat dan bukan termasuk kasus Multiple 
Congenital Anomalies (kelainan bawaan multipel). 

Setelah lolos dan proses sknning, rurnah sakit 
langsung melakukan pemeoksaen ternadap pasien. 
Peserta mendapat pelayanan ber\Jpa pemasangan 
gips (Plastering) yang diganti setiap pekan, tinclakan 
Achilles Tenotomy dan Juga sudah termasuk sepatu 
koreksl (Dennis Brown Splint). Setiap anak mem· 
butuhkan waktu perawatan rata·rata empat hingga 
enam pekan, maka dari itu RSOT menyediakan 
rentang waktu yang panjang dalam program ini. 

Bagi peserta dengan domisili di luar kota 
surabaya, RSOT telah bekerja sama dengan be· 
berapa rurnah singgah di kota Surabaya. Fasilitas ini 
didapatkan pasien dengan memberikan konfirmasi 
kepada plhak RSOT, satu mlnggu sebetumnya. 



saya sakit sekall. Saya tldur di kursl. • 
Hermanto kemudlan berkonsultasl dengan be 

berapa dokter. Setelah dilakukan rontgen, diketahul 
bahwa ada satu ruas di tulang l)IJnggungnya, tepat 
nya di PQSisl Thoracal XI, remuk. Dari eek lanJutan, 
dldapat kesimpulan bahwa Hermanto mengalaml 
pengeroposan tulang dlnl, karena faktor geneUk. 
"Terus terang save agak shod<. Saya tidak pemah 
merasa sebelumnya kalau saya osteoporosis. Sebe· 
lumnya saya merasa balk-balk saJa. Kok tahu-tahu, 
saya Jadi cacat, • ungkapnya. 

Untuk mendapatkan opsl penanganan terbalk, 
Hcrmanto kemudlan mcmutuskan berkonsultasl de 
ngan banyak dokter, termasuk para dokter speslalls. 

{~. ORTHOlef!lil:f 

"SAAT itu saya mau P<Jlang ke Surabaya dari 
Semarang. Waktu mau mengangkat koper yang 
baru keluar darl pemeriksaan X·Ray, tahu·tahu 
punggung saya terasa sakit sekall. Semakin lama, 
bukan tambah hilang, tapl tambah sakit, • ujar Her· 
manto Angka, yang dltemul majalah Orthocare di 
kantor Rotary Oub, di kawasan Otraland, Surabaya. 
"Sesampalnya di Surabaya, saya langsung ke aku· 
puntur yang kebetulan teman saya. Tapl temyata 
tldak membantu. Akibatnya, selama beberapa ma 
lam saya tidak blsa Udur di ranjang, karena l)IJnggung 

KONSULTASI KE BANYAK AHLI, 

PUTUSKAN TINDAKAN 
KIFOPLASTY DI RSOT 

~ !NSPIRASI / 

...... · .. · ·· · .. · ·· · .. · ·· · .. Hermanto Angka · · · · · ··· · ····· ···· ·· · ··· ·· · 
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Tindakan kifoplasty tersebut dilakukan di 
RSOT pada 18 September 2017. Dan setelah 
tlndakan, Hermanto mengaku nyeri yang blasa 
dirasakannya menjadi jauh berkurang. Selama 
tindakan operasi, Hermanto Juga mengaku ti· 
dak merasakan sakit. 

"Proses tindakan kifoplasty tidak terlalu 
lama. Setelah tindakan Juga diberi obat untuk 
penghilang rasa nyeri dan antibiotik untuk 
pencegahan infeksi pasca operasl," terang 
Hermanto. "Hasll operas! Juga sangat kecll 
seperti bekas suntikan saja, sehingga tidak 
menggangu secara estetik. • 

' !NSPIRASI 

meluber ke luar. 
"Sebelumnya, saya meminta 

banyak pendapat ahll. Dali Sura· 
baya, Jakarta, dll. Bukannya makin 
Jelas, saya tambah blngung. Akhlr· 
nya saya putuskan untuk menja· 
lanl tindakan kifoplasty, • tutur Her 
manto. 

Hasllnya cukup mengejutkan, sebagian besar Justru 
menyarankan agar didiamkan saja, karena memang 
sudah tidak bisa disembuhkan. Ada Juga yang me 
nyarankan untuk dipasang pen, tapi karena tulang 
Hermanto sudah tergolong osteoporosis atau kero 
pos, opsi tersebut bukan merupakan opsi yang baik. 
"Ada yang bilang lama-lama remukannya jadi pa 
dat, jadi diamkan saja. Saya takut juga jika didiam· 
kan. Pohon saja Jlka sudah Iuka, lama-lama akan 
roboh. !tu bayangan saya sebagai orang awam, • te 
rangnya. 

Sampallah kernudlan Hermanto datang dan 
ber1<onsultasi dengan salah satu dokter senior di 
Rumah Sakit Orthopedi dan 
Traumatologl (RSOT) Surabaya. 
Hermanto membawa serta semua 
pemeriksaan pendukung yang 
sudah ia miliki. Mulai dari er Scan, 
MRI, Bone Densitometer atau 
pengecekan kepadatan tulang, dll. 

Dari pemeriksaan yang dila· 
kukan oleh salah satu dokter spe 
slalls yang menanganl Hermanto 
menyarankan agar dilakukan tin- 
dakan kifoplasty, yakni penyuntik· 
an semen ke dalam tulang dengan 
melibatkan penggunaan balon yang 
dimasukkan ke tulang yang me· 
ngalaml fraktur atau patah dan di· 
kernbangkan sebelum semen di· 
suntlkkan sehlngga semen tldak 



USIA ustadi baru 42 tahun dan maslh tergolong 
muda. Namun, la mengaku kerap merasakan 
nyerl di baglan kakl sebeian kanan. Makin lama, 
nyeri tersebut semakln kuat dan lntensltasnya 
semakln menlngkat. Akhlmya, la memutuskan 
untuk pergl ke sebuah kllnlk dan memlnta 
rujukan ke salah satu rumah saklt di wllayah 
Sldoarjo. 

DI rumah saklt tersebut, Ustadl dldlagnosa 
mengalaml keropos tulang. la pun dlsarankan 
untuk melakukan terapl. •saya dldlagnosa me 
ngalaml keropos tulang yang kemudlan meng 
aklbatkan ada saraf yang terjeplt, • kenang 
Ustadl. "Saya kemudlan menJalanl terapl selama 
satu tahun.• 

Merasa terapl yang dljalanlnya selama satu 
tahun tersebut tldak menampakkan hasll sepertl 

22 

Usladl Khos1d1n Pasion BPJS TK 

Sudah cuku lama Us adi Khasidin erasakan yeri di bag1an kaki kanan 
nya. Bahkan, beberapa kali juga semRal mali rasa. TaRi, hal tersebul 

lidak begitu dihiraukannya. sampai sekitar awal tahun 2018. ia terjatuh 
saa menjalanka aklifilas kerja di kanlornya. Keesokan hari-nya. Usladi 

tak bisa bangun dari tempo! lidurnya. 

Tindakan di RSOT, 

KHOSIDIN 

INSPIRAS! 
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Untuk lnlormesl pel1y1n1n mengenel BPJS TK 
depot menghubungl customer care RSOT 
melelul telp 031·57431574 eteu melelul 

WA/SMS 081336621957 pede 1111 Jam kerjl. 

RSOT. "Prosedurnya sangat cepat, admlnlstra· 
slnya juga tldak rumlt. Semuanya sudah di· 
bantu pengurusannya oleh pihak RSOT. Dan 
yang paling pentlng saya tldak mengeluarkan 
biaya sama sckali," tutur Ustadl Khosidin. 

Dengan pengalamannya tersebut, Ustadl 
Khosldln mengaku banyak merekomendaslkan 
rekan-rekannya yang mengalami masalah 
serupa untuk melakukan perawatan di RSOT. 

PT. Unlchem Candi Indonesia. 
DI RSOT, Ustadl dltanganl oleh salah satu 

dokter speslalls orthopedl yang ahll di bldang 
tulang belakang. Dari nasu pemerlksaan ter 
sebut Ustadl dlsarankan untuk menjalanl flslo· 
terapl terleblh dahulu, Jlka hal tersebut tidak 
membantu, baru kemudlan dlsarankan untuk 
melakukan MRI. "Akhlrnya setelah menJalanl 
fislotcrapl dan tldak mongalaml pcrkembangan 
slgnifikan, dokter menyarankan untuk dllakukan 
MRI,• kata Ustadl. "Dari situ dlketahul bahwa 

kan Ustadi untuk meme 
riksakan dlrl ke Rumah 
Sal<it Orthopedl dan Trau· 
mat!llogi (RSOT) Suraba- 
ya yang dlsebut menerlma paslen BPJS ketena· 
gakerJaan, dlmana status Ustadl Khosldln ter 
catat sebagai pemegang kartu BPJS Ketenaga 
kerjaan darl perusahaan tempatnya bekerja, 

m Kl!MMU: Slmpal NM inf, Ultadl MMlt'I men.)llanl 
1erap1 ruun. Nan'lla"I Iii menQlku nvert yang dlrasaunnva 
sucllh )M"I bencul'llng, Selllcu pnlet\ BPJS·TK di RSOT, 
Utqdl tldelt rneni,efulrbn bllyll Nffll MUii, la 1'19o1 
nwn. Odlk dtper1ekuQn berbecM dirt Plllen umum. 

ruas L4 dan LS tulang punggung save seperti 
mau lepas dan keluar dari bantalannya dan 
saya memutuskan untuk segara dilakukan tin· 
dakan operasi," uJarnya. 

Ustadi menuturkan, dirinya kerap merasakan 
nyeri di daerah punggung, tetapi tidak dihirau 
kan karena menglra keluhan tersebut hanya 
nyeri biasa. "Menu rut dokter, hal yang terjadi 
pada saya disebabkan karena kebiasaan yang 
dilakukan berulang·ulang," ujar Ustadi. 

Ustadi kemudian masuk ke RSOT pada 
tanggal 14 Maret 2018 lalu, dan menJalanl 
operasi keesokan harinya. Total, ta hanya di· 
rawat dua malam di RSOT. "Sekarang, saya 

sudah tldak merasakan 
nyeri dan sampai saat 
ini saya masih menJa 
lanl fisloterapl," ujamya. 
"Saya juga mencatat 
semua saran dari dok· 
ter orthopedi dan rehabl· 
litasi medik yang mena 
nganl saya. Sepertl tldak 
boleh loncat, lari, dll. • 

Ustadi Juga memba 
glkan pengalamannya 
sebagai pasien BPJS· TK 
di RSOT. Menurut pe 
ngalamannya, la sama 
sekali tidak merasakan 
perbedaan pelayanan 
antara paslen umum 
dan pasien BPJS· TK di 
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yang diharapkan, Ustadi kemudian mernutus 
kan untuk menghentikan terapi tersebut. Seba· 
gai gantinya, setiap malam menjelang tidur, 
Ustadl meminta lstrinya untuk memasang koyo 
di bagian·bagian yang terasa nyeri. "sava 
memberitahukan kepada istri bagian mana saja 
yang terasa nyerl, lalu lstrl menempelkan koyo 
di bagian tersebut. Setelah itu, biasanya saya 
merasa lebih balk," tuturnya. 

Rutinitas tersebut dilakukan setiap malam, 
sampai suatu pagi, Ustadi mengalami insiden di 
tempat kerjanya. Ia terjatuh saat membantu 
temannya mengangkat barang. Sebagai staf 
logistik, Ustadi memang banyak berurusan de 
ngan berbagal barang 
untuk kebutuhan kan· 
tor. la Juga tak segan 
membantu mengang· 
kat barang, naik turun 
tangga, dan berbagai 
aktifitas fisik lainnya. 
''Saya jatuh dengan posi· 
sl miring, kemudlan me· 
rasakan nyeri hebat se 
perti kecetit. Keesokan 
harlnya, saya tldak blsa 
jalan," ungkap Ustadi. 

Seorang teman I.Jsla· 
di lalu merekomendasl· 



kesehatan tulang mereka, tetapl mereka mung 
kin tidak menyadari bahwa produk svsu bukan 
satu-satunya sumber untuk mendapatkan kal 
slum yang balk. Pedoman makan sehat me· 
nyarankan Anda mengkonsumsi sebagian besar 
kalsium dari sumber tanaman, bukan darl susu. 
Karena susv Jvga memlllkl tlnggl lemak Jenuh 
yang menyebabkan penyakit Jantung, stroke, 
diabetes, obesltas dan beberapa penyaklt dege· 
neratlf lalnnya. 

Beberapa sumber kalsium yang berasal dari 
nabatl antara lain, bayam, kangkung, brokoll, 
produk kedelal dan kacang-kacangan. The Ameri 
can Heart Association telah menerbitkan studl 
yang menunjukkan bahwa leblh balk orang me 
nyerap kalsium darl sumber nabatl daripada 
dart kalslum non nabatl. 

Bukan hanya kalslvm vntvk membantv mem 
perkuat tutang, beberapa vitamin Juga ber 
peran pentlng dalam membantu memperkuat 
tulang, sepertl Vitamin D dan Vitamin K. 
Vitamin D adalah vitamin yang membantu un 
tuk kesehatan tulang. Selaln ltu, penelltlan telah 
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OSTEOPOROSIS merupakan Kondisl dimana 
tulang menjadl tlpls, rapuh, keropos dan mu 
dah patah akibat berkurangnya massa tulang, 
khususnya kalsium yang terjadi pada waktu 
lama. Untuk mengatasl terjadlnya osteoporosis 
caoat dicegah dengan berbagai care, seperti 
asupan glzl selmbang yang terkalt dengan 
pembentvkan tulang seperti kalslum, vitamin D, 
dan aktivitas fisik yang dilakukan secara ter 
atur. 

Seiring dengan bertambahnya umur, ter 
Jadl beberapa penurunan fungsl tubuh klta, 
sepertl penurvnan penyerapan kalslum pada 
usus, penurunan kapasitas kulit untuk mensln 
tesls vitamin D, penurunan eflslensl glnjal da 
lam mempertahankan kalstum yang dapat me 
nyebabkan kehilangan katslum dalam urin, Penu 
runan kapasltas glnjal untuk mengubah vitamin D 
menjadl bentuknya yang paling aktlf (1,25- 
dlhydroxy-vitamln D). Pada orang tua kulit meng 
hasllkan Vitamin D 4x leblh sedlklt blla terkena 
slnar matahart, dlbandlngkan dengan orang muda. 

Banyak orang memahaml peran kalslum untuk 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oleh: Annosyioh Sefrioni. S. Gz ( Ahli Gizi RSOT Svroboyo ) .. · · · · · · · · . 

KUNCI MAKANAN SEHAT 
UNTUK TULANG KUAT 

hesed.info 

Cavier (Fish eggs) COO liver Oil 

Mushroom Egg Yolk 

Fatty Fish Ricotta Cheese 

Orange Juice Fortified Cereals 

CIZI 
., 
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MEMBANGUN 

El Kurangi konsumsi makanan atau minuman 
yang mengandung zat yang dapat menlng· 
katkan pembuangan kalsium, seperti protein 
hewani, garam, kopi, softdrink, atkohol. 

fl Perbanyak konsumsl sayur dan buah yang 
mengandung tinggi kalslurn dan Vitamin D. 
D Lakukan olahraga secara rutin karena 

olahraga sangat penting dalam 
membangun dan mempertahan 

kan tulang yang kuat serta 
mencegah kcropos tulang. 

Kebutuhan Kalsium Berdasarkan Usia 
Cataran: Saru gelas susu mengandung sekitar 500 mg kalsium 

lebih dari 50 tahun 

19 tahun • 50 tahun 

9 tahun - 18 tahun 

4 tah1.n - 8 tahun 

210· 270 mg 

SOOmg 

soomg 
1300mg 

1000mg 

1200mg 

Kurang dari 1 tahun 
1 tahun • 3 tahun 

pembekuan darah. Hal ini juga penting dalam 
meningkatkan kemampuan mineral untuk me 
ngikat bersama·sama tulang pembentuk. 

menemukan bahwa Vitamin K memiliki peran 
penting dalam membangun tulang. Vitamin K 
adalah vitamin larut lemak yang sangat penting 
untuk fungsi beberapa protein penting dalam 

' GIZI 



Tentu saja sebagal dokter speslalls radlologl, 
kemampuan dr. Rosy sangat dibutuhkan di Wainga 
pu, la pun akhimya mengabdi di kota dengan pen 
duduk tidak lebih darl 53 ribu jiwa tersebut selama 
satu tahun. "rugas di Waingapu sangat ber1<esan 
buat saya. Bisa dibayangkan, radiologl yang penuh 
dengan teknologi alat, di sana save seperti balik ke 
beberapa puluh tahun. Tantangannya adalah bagai 
mana klta blsa tetap member! manfaat untuk ma· 
syarakat dalam keterbatasan," kenangnya. 'Tldak 
hanya tentang disiplin ilmu yang save punva, save 
Juga mendapatkan pengalaman luar biasa saat 
beradaptasi ber1<aitan dengan a,lt:ure masyarakat di 
sana. Apalagi saya harus meninggalkan keluarga 
dan sendlrlan di Walngapu." 

Satu tahun di Waingapu, dr. Rosy pun kembali 
ke Surabaya. lngln terus menlngkatkan kapasltas 
dlri agar dapat lebih memberi manfaat kepada masya 
rakat, dr. Rosy kemudian mengambil keahlian musku 
loskeletal di Slngapura clan Italia, sehlngga la menjadl 

LULUS dari SMAN 5 Surabaya di tahun 1994, Rosy 
muda langsung memutuskan untuk masuk ke Fa 
kultas Kedokteran Unlversitas Brawljaya Malang. 
Setelah menjadi dokter muda kemudian pindah ke 
Universitas Air1angga Surabaya dan mendapatkan 
gelar doktemya di sana pada tahun 2000. 

Selepas itu, dr. Rosy langsung mengambil pro 
gram speslallsasl radlologi. Bklang lni memang tidak 
aslng bagl dokter cantlk dengan tiga puteri lnl. 
Ayahnya adalah seorang dokter redloterapl, disiplin 
llmu kedokteran yang menggunakan radlasl yang 
bersumber darl energl radioaktif, untuk tujuan 
pengobatan. "Sebenamya saya mau ambll speslall 
sasl di luar radlologl, tapl waktu ltu ayah saya saklt 
dan lidak berapa lama beliau meninggal. Jadi untuk 
meneruskan llmu bellau, saya ambll radiologl," ujar 
dr. Rosy kepada maJalah Orttiocare. 

Setelah menyandang gelar Sp. Rad di belakang 
namanya, dr. Rosy kemudlan memutuskan untuk 
mengabdlkan dlrl ke daerah, yaknl di kota Walnga 
pu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. la sengaja 
menglrlm surat ke otorltas setempat yang lslnya 
menyatakan kesedlaannya untuk dltempatkan di 
Walngapu, Jlka dlbutuhkan. 

~ OHi jO©;l:f 

Dokter adalah profesi yang me 
lekat. Bahkan ketika seorang 

dokter memutuskan untuk tidak 
berkarir sekalipun. ia tetap bisa 

mengaplikasikan ilmu don meng 
abdikan dirinya untuk keluarga 

dan masyarakat luas. 

........ MENEBAR ILMU DAN MELAYANI MASYARAKAT 

Dr. ROSY SETIAWATI, dr., Sp. Rad (K) 
JASPUTIH / 



JADWAL PRAKTEK: 
5enln 11.00·13.00 I Robu 08.00·10.00 
Kaml1 10.00·12.00 I Sabtu 09.00·ll.00 

konsultan dalam bidang radlOIOgi muskutoskeletal. 
Oituturl<an oleh dr. Rosy, selama 18 tahun men· 

jadi dokter, ia memiliki begitu banyak pengalaman 
dan memetik sangat banyak pelaJaran. Baginya, 
menjadl seorang dokter adalah sebuah pengabdlan 
tanpa batas. Meskipun tidak harus berkarir, dokter 
memilikl nilai-nilal luhur untuk terus bermanfaat 
kepada sesama yang selalu melekat pada dilinya. 

Saat ini dr. Rosy telah mempunyai banyak pe 
ngalaman dalam mengajar serta melatih dokter 
radiologi untuk kekhususan di bidang muskuics 
keletal dan melakukan pelayanan kepada pasien 
serta bergabung dan ber1<ontribusl dalam team 
multidisiplin di dalam maupun di luar negeri terkait 
llmu di bidang muskuloskeletal. 

Tahun 2016 lalu, dr. Rosy Juga telah menyele· 
saikan pendidikan doktoralnya di Universitas Air· 
langga Surabaya dengan hasil desertasl terl<alt pro· 
ses penyembuhan pasca cldera llgamen k/Vsiatum 
anterior, yang sangat erat dengan bidang yang 
dlgelutlnya. •saya yakln, segala sesuatu yang dlla· 
kukan dengan pass/on, ada semangat di datamnya, 
pasti akan menghasllkan energi yang berbeda dan 
lnsya Allah output atau hasllnya Juga akan balk," 
uralnya. •oan yang terpenting sebagai seorang 
dokter, keinginan untuk terus menyebar llmu dan 
melayanl masyarakat adalah nllal luhur yang harus 
terus dikedepankan." 

JASPUTIH 

Dr. Rosy Setlawatl, dr., Sp. Rad (K) 

Yang terpenting, 
sebagai seorang 
dokter, keinginan 
untuk terus menyebar 
ilmu don melayani 
masyarakat adalah 
nilai luhur yang harus 
terus dikedepankan 



GRAND OPENING 
Grand opening sooc akan dilaksanakan di area 

panggung G·walk Citraland, Oktober 2018. SOOC 
akan dibuka secara resrnl oien dr. Gwendolin 
Mustika Oewl, MARS selaku Dlrektur RSOT. 

Pada grand opening lnl, RSOT melakuken pe 
meliksaan kesehatan rutin ternadap para anggota 
SOOC dan dllanjutkan dengan senam osteoporosis 
yang dlplmpln oleh nm RSOT sebagal lnstruktur. TI· 
dak hanya itu, Juga dladakan health talk mengenal 
glzl yang dlberlkan oleh ahll glzl RSOT yang slfatnya 
terbuka untuk umum. 

SOFT OPENING 
Bertempat di halaman parl<lr RSOT, Mlnggu, 27 

Mei 2018 lalu, para anggota yang terdaf\ar dalam 
SOOC menghadiri Solt Opening SOOC dan melaku· 
kan senam osteoporosis bersama. Setelah melaku· 
kan proses registrasi, para anggota klub melakukan 
pemeriksaan tensl darah, berat badan, pemberian 
makanan sehat, dan skrining osteoporosis dengan 
menggunakan metode FRAX scoring yang dilakukan 
oleh tlm dali RSOT. 

dr. Karina Darmanto selaku ketua SOOC mem· 
buka acara s,,/t opening SOOC dengan memberikan 
lnfonmasl seputar kesehatan, khususnya mengenal 
osteoporosis dan juga manfaat setelah menjadi 
anggota klub. Oitambahkan Juga oleh ahli glzi RSOT 
Annasylah Sefrianl, S.Gz yang memberikan lnfor· 
masl tentang makanan senet yang depat dikon 
sumsl sebagal upaya pencegahan osteoporosis, se 
kaligus pemberian tips sehat seputar glzi yang akan 
diberikan setiap minggu. 

{~. ORl HOllf!li}:f 

OSTEOPOROSIS adalah kondlsl dlmana kepaclatan 
tulang menjadi menunm, atau clapat juga dikatakan 
tulang menjadi lemah clan rapuh, dimana kondisi ini 
meningkatkan lisil<o patah tulang, meskipun hanya 
mengalami ddera lingan, sehingga membatasi ruang 
gerak clan kemandirlan. Osteoporosis dapat terjadl 
pacla plia maupun wanita. Kasus osteoporosis ini 
paling sering terjadi pada wanita pasca menopause, 
ataupun pada lakJ.lakl dengan usla lanjut. 

Qlahraga secara rutin dan teratur merupakan sa 
lah satu metode pencegahan osteoporosis. Bukan ha· 
nya kesehatan tulang dan manfaat pencegahan cs 
teoporosis, olahraga yang rutin juga dapat meningkat· 
kan kekuatan Jantung, otot, serta l<oordinasi clan ke 
selmbangan, yang mana hal tersebut Juga mempe· 
ngaruhi kesehatan secara keseluruhan. 

Paslen osteoporosis di RS Orthopedi & Trauma· 
tologl (RSOT) Surabaya clalam enam tahun terakhlr 
terjadi peningkatan antara 100/o s/d 11 o/o setiap ta· 
hunnya. Kondisl lnl menggerakkan RSOT membentul< 
Surabaya Orthopedic Osteoporosis Oub (SOOC) 
dengan sasaran anggota terdiri clari wanita dan prla 
yang berusla di atas 35 tahun. Adapun tujuan dari 
klub inl aclalah untuk mengaJak masyarakat agar lebih 
waspacla terhadap masalah osteoporoois, sehingga 
dlharapkan dapat mengoptimalkan upaya penoegah· 
an osteoporosis. Selaln itu, SOOC inl Juga mengupa· 
yakan hid up yang sehat dan lebih bugar terutama bag I 
anggota usla lanjut di hari tuanya. 
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Agriculture (USDA), kandungan kafein dalam 
100 gram kopi mencapai 40 mg. Sementara 
kopl Jenls espresso leblh tlnggl lagl: 212 mg 
dalam 100 gram-nya. 

Lalu, seberapa banyakkah kafein yang boleh 
klta konsumsl setlap harlnya? Menurut Ahli 
Gizi dari Rumah Sakit Orthopedi dan Trauma· 
tologi (RSOT) Surabaya, Annasyiah Sefrianl, 
S. Gz, jawabannya akan berbeda untuk ttap 
tiap orang, tergantung kondisi masing 
masing. "Batasan seberapa banyak asupan 
kafein yang diperbolehkan untuk kita konsum· 
sl tergantung beberapa faktor, termasuk ri 
wayat sakltnya. Mlsal punya diabetes, dll. Itu 
akan berbeda. Tapi kalau orang normal, ba· 
tasan asupan maksimal kafein per hari adalah 
sekltar 200 mg," uJar Annasylah Sefrlanl, S. 
Gz. "Kafein berlebih akan juga mempercepat 
osteoporosis Jika tidak dibarengi dengan kon 
sumsl kalslum yang cukup. • 

SE LAIN usia, jenis kelamin, ras, riwayat keiu 
arga, riwayat trauma, kelainan hormonal, atau 
Jenis-Jenis penyakit ganas tertentu, ada be 
berapa gaya hidup yang dapat menjadi pence· 
tus terjadinya osteoporosis. Salah satunya 
adalah asupan kafeln yang berleblh yang bl· 
asanya didapat dari mengkonsumsi tertatu 
banyak kepi. 

Menurut dr. Henry Ricardo, Sp. OT, kafeln 
seperti yang ada pada kopi memiliki efek me· 
ningkatkan pengeluaran kalsium tulang. "Kalau 
maslh satu cup sehari, bolehlah. Tapl kalau 
empat atau lima cup sehari, itu akan berpe 
ngaruh pada kesehatan tulang," uJarnya. 

Yang menjadi masalah, kefein juga memi· 
liki efek kecanduan, sehingga orang yang me 
miliki keblasaan ngopl harus berusaha ekstra 
keras untuk keluar dari kebiasaan tersebut 
dan beralih pada pilihan yang lebih sehat. 

Dlkutlp darl United States Department of 

Tak sekadar minuman, ngopi telah menjadi budaya don bagian 
kehidupan masyarakat. Bahkan. ngopi telah menjadi sarana sosialisasi 
don bukti eksistensi diri. Namun, yang harus disadari, ado risiko 
kesehatan yang mengintai dari asupan kafein ber!ebih. Sampai sejauh 
mono ngopi masih masuk bolas aman? 

Risiko Osteoporosis di Balik Gaya Hidup Tak Sehat 
Konsumsi Kafein Berlebih Harus Dihindari 

/////////////////////////////////////////////////////////////, GAYAHIDUP 
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Bagi Anda yang lngln mendapatkan lnformasl awal mengenal keluhan·keluhan seputar kesehatan 
tulang dan sendl, dapat menglrlmkan pertanyaan kepada para dokter ahll di Rumah Saklt 

Orthopedl dan Traumatologl ( RSOT) Surabaya mclalul rubrlk Konsultasl. 
Klrlm pertanyaan Anda ke email: r.iQ.t@suraba~o11edl,com 

Subject/Judul: "TANYA OOKTER" 

Oemiklan, semoga bermanfaat. 
cir. llc.•nr) Rlc.·urclo llurulo~o. s,._ err.,,. IUontt"CI 

Yth. lllu Ira. 
Terima kasih atas kepercayaan ibu kepada 

kami. Terkait kondisi bungkuk yang dialami 
oleh ibu dari lbu !fa ini dapat disebabkan karena 
beberapa hal. Bungkuk atau yang dalam istilah 
medis disebut sebagai hyperkyphosis dapat ter 
jadl karena kelemahan otot, penuaan pada 
bantalan sendi, atau patah pada tulang be· 
lakang. Setelah menginjak usia 40 tahun, sudut 
kyphosls akan mulal bertambah dlmana penyem· 
pitannya lebih besar pada wanita dibanding 
laki-laki. 

Rata-rata sudut kyphosis pada wanita usia 
50-60 tahun sekitar 43° dan meningkat menjadi 
SO' pada wanita usia 76-80 tahun. Standar 
baku pemeriksaan orthopedi untuk menegak· 
kan diagnosis thoraco kyphosis (punggung 
bengkok) adalah dengan radlologl Xray poslsl 
lateral spine. Tentu saja sebelumnya akan di· 
lakukan pemeriksaan fisik talnnva terlebih 
dahulu untuk menentukan level kyphosls. 

Faktor rislko utama akan terjadinya hyper 
kyphosis adalah patah tulang vertebra (tulang 
punggung) yang dapat dlsebabkan karena os 
teoporosis, proses penuaan pada diskus (ban 
talan sendl), kelemahan otot, dan berkurang 
nya mobilitas tulang belakang yang muncul 
akibat proses penuaan dimana menyebabkan 
keterbatasan untuk berdlrl tegak dan memper· 
tahankan postur tubuh yang normal. Hingga 
saat ini, penanganan utama pada hyperkypho· 
sis adalah dengan terapl fislk. Terapl dengan 
menggunakan obat-obatan hingga saat ini ma 
slh belum dapat memberikan efektifitas dengan 
balk. 

Jadi kami sarankan agar ibu dari ibu Ifa di 
konsultaslkan dengan dokter speslalls ortno 
pedl agar dapat mengetahul leblh lanjut perlhal 
sakit yang diderita. 

ucsf.cdu 

Terima kasih, 
lfn 

Ookter, saya ingin mengkonsultasikan 
tentang ibu saya. Beliau berusia 72 tahun 
dan maslh aktif seperti berjalan ke pasar 
dan melakukan aktifitas harian lain. Tetapi 
saya melihat punggung ibu saya terlihat 
semakin bungkuk dan bahkan terkadang 
beliau mengeluh nyeri pinggang di punq 
gung, sehingga merasa terganggu saat ber 
aktifitas. Yang saya ingin tanyakan apa 
kah postur tubuh bungkuk yang dialami 
ibu saya disebabkan gangguan tulang ter 
tentu? Setahu saya tulang punggung mem 
punyai banyak saraf, apakah tidak akan 
berpengaruh pada saraf tersebut? 

JJ Salam sejahtera, 

KONSULTASI ' 
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15.00·18.00 1$.1)1).18.00 

11.30-13.30 

18.00-21.00 12.()().21.00 18.00·21.00 15,00·21.00 
09.00-14.30 09.00•11.30 09,00•14.30 09,00•14.30 09.00·14,30 

18.30·20.30 

dr. Hasan Wljaya. Sp.KFR 
dr. Swan len (Inez), Sp.KFR 
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dr. Henry Ricardo, Sp.OT 
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BY APP BY APP 
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dr. Nyoman Orthl, Sp.OT 
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07 .00-09.00 

DOKTER SENIN SElASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 

• ORTHOPEDI 

JADWAL DOKTER RS. ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI SURABAYA 
JI. Emerald Mansion TX - 10, Cilraland, Surabaya. Telp. (031) 57431299 ext.0/116. 0813 3662 1957 

www.surabayaort.hopedi.com Email: rsot@surabayaorthopedi.com 

EMERGENCY CALL (IGD & AMBULANS): 085100 966 766 

r~~ SURABAYA ORTHOPEDI 
~~· AND TRAUMATOLOGY HOSPITAL 



Informasi & pendafataran 
Customer Care RS Orthopedi & 

Traumatologi Surabaya 
Emerald Mansion TX-10 Citraland Surabaya 

031 57431574 / 0888 0110 0520 

FREE KONSULTASI 
dengan Dokter Spesialis Orthopedi & 
Traumatologi, serta GIFT VOUCHER 

potongan 20% untuk eek 
Osteoporosis 

UNTUK 50 ORANG 
PENDAFTAR PERTAMA, DAPATKAN: 

Keunlungan yang dldapat oleh anggota Surabaya 
Orthopedic Osteopa,osls Club, selaln melakukan 
keglatan senam ruttn osteopa,osls befSama, para 
anggota Jugo akan mendapatkan: 

• Pemerlksaan flslk sepertl tensl darah, berat 
badan, nadi, tinggi badan dan screening osteopo 
rosis dengan menggunakan metode FRAX 
(khusus untuk usla dlatas 40 tahun). 

• Mendapatkan tips makanan sehat baik untuk 
pencegahan dan pendertta osteoporosis yang 
akan dlberlkan setlap mlnggu. 

• Mendapatkan makanan sehat beserta informasl 
glzl yang dlsampatkan oleh Ahli Glzl RSOT setlap 
satu bulan sekall. 

• Mendapatkan GIFT VOUCHER potongan 20% 
untuk pemerlksaan lab osteoporosis. 

e Mendapatkan GIFT VOUCHER untuk 1 kall FREE 
konsultasl dengan dokter speslalls orthopedl dan 
traumatologl. 

• Mendapatkan edukasl kesehatan balk secara 
langsung maupun melalul seminar. 

• Mendapatkan manfaat menarlk lalnnya apablla 
menglkutl program senam secara rutln. 

SURABAYA 
ORTHOPEDI 
OSTEOPOROSIS 

CLUB 




