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Sesuai dengan misi kami yaitu 
menghadirkan teknologi demi 
mendukung pelayanan kesehatan di 
bidang orthopedi, maka RSOT 
menghadirkan Dynamic Weight Bearing MRI, 
yaitu merupakan teknik imajing yang 
menggunakan magnet untuk menghasilkan 
gambar organ dan jaringan tubuh dengan detail. 
Lebih aman dari X-Ray dan CT Scan karena tidak 
menggunakan radiasi pengion. 

Teknologi MRI ini lebih fokus untuk pemeriksaan 
muskuloskeletal (otot, tulang, dan sendi) dengan 
menggunakan Konsep Gantry Terbuka (tidak masuk 
tabung), maka memungkinkan untuk pasien dengan 
“Claustrophobia” yaitu orang yang takut berada di 
ruang tertutup dan sempit.

Karena alat ini dapat berputar dari 0-90 derajat, maka 
dapat membandingkan patologi/kelainan sendi secara 
statis maupun dinamis (real time) dengan perubahan 
posisi sendi. Dapat juga membandingkan kelainan 
pada tulang leher (cervical) dan tulang bekalang 
(lumbal) baik pada posisi berbaring maupun berdiri 
maupun pergerakan ruas tulang belakang ke depan 
maupun ke belakang dengan kemiringan dan sudut 
tertentu yang tidak dapat dilakukan dengan MRI 
Konvensional.  Dengan diagnosa yang akurat, maka 
tindakan pengobatan atau penanganannya pun 
menjadi lebih tepat
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Daftar Isi

KILAS
Segera Hadir di RSOT,
Dynamic Weight-Bearing MRI

STETOSKOP
Minimally Invasive Surgery - Metode Operasi 
Tulang Belakang di RSOT, Luka Hanya 8 mm, 
Pemulihan Lebih Cepat 
Teknologi kesehatan terus berkembang. Tindakan 
operasi tulang belakang dulu identik dengan 
luka sayatan yang lebar di punggung dan waktu 
pemulihan yang lama. Kini, dengan teknologi 
Minimally Invasive Surgery (MIS), semua dapat 
diminimalisir.

STETOSKOP
Kelainan Bentuk Punggung Balita 
dan Anak
Kelainan bentuk tulang belakang 
pada anak bisa terjadi pada 
berbagai tahap perkembangan. 
Baik saat masih dalam kandungan, 
semasa bayi, ataupun di masa balita 
dan kanak-kanak.

KILAS
10 Tahun Rumah Sakit Orthopedi 
dan Traumatologi Surabaya 
Terus Berinovasi, Siap Menjadi 
Center of Minimally Invasive 
Orthopedic Surgery. 

FISIOTERAPI
Gensingen Brace, Koreksi Kurva 
Skoliosis hingga 50 Persen.

GAYA HIDUP
Postur Baik untuk Tulang 
Belakang yang Sehat

INSPIRASI
Jangan Malu, Skoliosis Bukan Aib
Skoliosis pada remaja tidak hanya 
butuh penanganan dari sisi medis. 
Faktor psikologis juga menjadi hal 
yang penting untuk diperhatikan 
agar pasien tetap bersemangat dan 
dapat bersosialisasi dengan baik di 
lingkungannya. 

GAYA HIDUP
Waspadi sindrom “Text 
Neck” karena Kecanduan 
Smartphone

COVER EDISI INI
RSOT sebagai rumah sakit khusus 
permasalahan tulang dan sendi sangat 
concern terhadap penerapan teknologi 
kesehatan, termasuk menjadi Center 
of Minimally Invasive Surgery yang 
memiliki banyak keunggulan dibanding 
dengan operasi konvensional.

FOTO - DESAIN : 
RSOT - Positive Communication

VISI RSOT
”Menjadi rumah sakit yang terdepan 
dalam pelayanan di bidang orthopedi dan traumatologi.” 

MISI RSOT
1. Memberikan pelayanan kesehatan di bidang orthopedi dan 
traumatologi yang berorientasi pada keselamatan pasien berbasis 
bukti.  
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia sebagai pemberi 
pelayanan melalui program pengembangan profesional yang 
berkesinambungan. 
3. Menghadirkan teknologi rumah sakit untuk mendukung 
pelayanan kesehatan di bidang orthopedi dan traumatologi 
dengan biaya rasional.
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Catatan 
Pembuka
Penerapan teknologi adalah keniscayaan yang 

harus dilakukan pada semua sektor kehidupan, 
termasuk dunia kesehatan. Dengan penerapan 
teknologi, maka semua tahapan dari sebuah proses 
akan lebih efektif dan efisien. 

RSOT juga memiliki komitmen yang tinggi 
pada penerapan teknologi sesuai dengan misi RS 
demi meningkatkan pelayanan pada masyarakat 
yang bermutu, maka RSOT menghadirkan MRI 
Dynamic Weight Bearing pada awal tahun 2021 
yang akan datang agar diagnosa dapat lebih akurat.

Selain teknologi pada alat penunjang, RSOT 
juga telah menerapkan teknik operasi Minimally 
Invasive Surgery / Laparoscopic Surgery, yakni teknik 
operasi yang menggunakan alat endoscopy dimana 
luka sayatan lebih kecil sehingga meminimalkan 
risiko infeksi pasca operasi, kerusakan jaringan 
yang luas, sehingga pemulihan lebih cepat dan 
lebih baik dari sisi kosmetik. 

Semua informasi mengenai teknologi terkini 
yang dimiliki RSOT dalam penanganan masalah 
tulang dan sendi akan dibahas pada Orthocare edisi 
ini. Kami  berharap dapat menambah pengetahuan 
masyarakat tentang teknologi yang telah dimiliki 
RSOT. Salam sehat.

dr. Gwendolin Mustika Dewi, MARS 
Direktur Rumah Sakit Orthopedi dan 

Traumatologi Surabaya

RUMAH SAKIT ORTHOPEDI DAN
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Layanan Unggulan 
RSOT 2020 
• Degenerative Spine 
• Spine Trauma
• Scoliosis
• Spine Reconstruction
• MISS (Minimally Invasive Spine Surgery)
• Arthroplasty
• Arthroscopy
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Minimally Invasive Surgery 

Teknologi kesehatan terus berkembang, 
termasuk untuk tindakan operasi tulang 
belakang yang dulu identik dengan luka 
sayatan yang lebar di punggung dan 
waktu pemulihan yang lebih lama. Kini, 
dengan teknologi Minimally Invasive 
Spine Surgery (MISS), semua itu dapat 
diminimalisir. 

Metode Operasi Tulang Belakang di RSOT
Luka Hanya 8 mm, Pemulihan Lebih Cepat

meeting by appointment
Dr. Komang Agung I. S., dr., Sp.OT (K)

STETOSKOP
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Kelainan tulang belakang dapat disebabkan 
oleh beberapa faktor: Trauma atau kecelakaan, 
infeksi, faktor degeneratif, maupun tumor. 

Faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan 
ruangan untuk urat atau saraf yang ada di tulang 
belakang menjadi lebih sempit, dan mengakibatkan 
keluhan-keluhan seperti nyeri pinggang, nyeri 
tungkai, kesemutan atau tebal/kebas, dan jarak jalan 
yang semakin memendek. ”Orang awam biasanya 
menyebutnya dengan saraf terjepit, tumbuh tulang, 
atau kecetit,” ujar Dr. Komang Agung I. S., dr., Sp.OT 
(K), dokter ahli spine dari Rumah Sakit Orthopedi 
dan Traumatologi (RSOT Surabaya). 

 Menurut dr. Komang, dari berbagai faktor 
penyebab masalah tulang belakang di atas, kasus 
yang paling banyak ditangani dengan metode 
operasi minimally invasive surgery adalah kasus 
kelainan tulang belakang yang disebabkan karena 
faktor degeneratif atau faktor usia. Yang kedua 
adalah trauma atau kecelakaan, dan masalah 
tulang belakang karena infeksi. Sementara, tumor 
ganas pada tulang belakang umumnya tidak dapat 
ditangani dengan operasi minimal invasive ini. 
Sedangkan tumor jinak tertentu masih bisa. 

dr. Komang melanjutkan, metode minimally 
invasive spine surgery ini memiliki banyak  
keunggulan dibanding dengan operasi kovensional, 
khususnya untuk kasus-kasus degenertif yang 
umumnya dialami oleh orang lanjut usia. ”Operasi 
dengan metode minimally invasive hanya 
memerlukan sayatan 8mm sehingga pendarahannya 
tidak banyak, proses recovery-nya juga lebih singkat. 
Hanya butuh 1-2 hari tinggal di rumah sakit pasca 
operasi. Rehabilitasinya juga lebih singkat, bahkan 
tidak membutuhkan rehab jika bisa latihan sendiri 
di rumah,” papar dr. Komang. Sementara, proses 
tindakan operasi membutuhkan waktu yang relatif 
sama dengan operasi konvensional, yakni antara 
1-3 jam, tergantung kesulitan kasus yang ditangani.  

Proses penanganan dan rehabilitasi yang 
cepat ini memang merupakan hal yang sangat 
penting pada masalah tulang belakang, karena 
tulang belakang diciptakan bergerak dan memiliki 
mobilitas yang tinggi. Tindakan operasi dengan 
sayatan lebar, termasuk memasang pen, akan 
membuat tulang belakang menjadi tidak fleksibel 
dan membutuhkan proses pemulihan yang lama 
untuk dapat bergerak seperti sebelumnya. Selain 
itu, tindakan open surgery atau operasi dengan 
sayatan terbuka akan membuat pendarahan makin 
banyak dan rasa sakit yang lebih besar. 

“Apalagi kalau orang tua. Yang dibutuhkan 
adalah mobilisasi secepat mungkin. Kalau lebih 
lama di rumah sakit, lebih lama recovery-nya. 
Tiduran terus, maka goal dari operasinya tidak 

tercapai. Kita butuh sesegera mungkin selesai, 
segera rehab, sehingga di rumah sakit tidak lama. 
Apalagi di era pandemi, tidak perlu bolak-balik ke 
rumah sakit,” terang dr. Komang 

RSOT - 10 Tahun menjadi Center of Minimally 
Invasive Spine Surgery 

Sebagai rumah sakit yang concern pada 
masalah tulang, sendi, otot, dan saraf tepi, RSOT 
kini telah menjadi pusat operasi tulang belakang 
dengan metode minimal invasive. Hampir semua 
tindakan operasi tulang belakang karena masalah 
degeneratif, mulai leher sampai pinggang, dapat 
dilakukan di RSOT dengan semua peralatan terkini 
dan para dokter ahli tulang belakang yang ada di 
rumah sakit ini. 

Dijelaskan oleh dr. Komang, RSOT terus 
melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan 
teknologi berkaitan dengan operasi tulang 
belakang. ”Sekarang bukan jamannya lagi operasi 
tulang belakang dengan cara konvensional dengan 
sayatan lebar. Sekarang eranya full endoscopic 
surgery dimana semua proses operasi dapat kita 
lihat dari monitor,” jelas dr. Komang. ”Dulu operasi 
tulang belakang harus melakukan sayatan sekitar 
20 cm, lalu ada Micro Endoscopic Disectomy (MED) 
dengan sayatan 16-18 mm, sekarang dengan 
metode minimally invasive surgery, cukup 8 mm.” 

Ditambahkan dr. Komang, ada banyak 
metode minimally invasive surgery yang bisa 
dilakukan mulai dari Ballon Kyphoplasty atau 
suntik semen, Microendoscopic Discectomy (MED), 
Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy 
(PELD), Percutaneous Stenoscopic Lumbar 
Decompression (PSLD), pasang rod dan screw pada 
kasus yang tidak stabil pun dipasang Percutaneous 
dengan irisan kecil. Secara prinsip, semuanya sama 
dan menggunakan metode minimal invasive. Hanya 
saja metode-metode tersebut disesuaikan dengan 
kebutuhan penanganan dan disesuaikan dengan 
patologi pasien. 

”Dalam tidakan minimally invasive pada 
tulang belakang, kita berpedoman jangan merusak 
terlalu banyak saat melakukan operasi. Dan tujuan 
operasi ini adalah murni untuk mengurangi atau 
menghilangkan rasa sakit, bukan menghilangkan 
struktur yang sudah rusak karena proses 
degeneratif,” papar dr. Komang. “Jadi jangan 
berharap umur 71 jadi umur 17 setelah operasi. 
Problem pada sendi dan tulang yang kita carikan 
jalan keluar. Secara quality of life jadi lebih baik. 
Hidup lebih senang, tidak ada rasa sakit, dan 
bahagia di hari tua”.

STETOSKOP
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Penanganan Terkini
Nyeri Pinggang
Nyeri pinggang merupakan permasalahan 
yang sering terjadi pada kelompok usia 
dewasa. Menurut penelitian, sekitar 80% 
penduduk usia dewasa, pernah mengalami 
nyeri punggung atau nyeri pinggang 
(low back pain) dalam kehidupannya. 
Bagaimana teknologi penanganan terkini 
mengatasi nyeri pinggang?  

Secara umum, nyeri punggung dan nyeri 
pinggang atau low back pain dapat disebabkan 
oleh ketegangan pada pinggang bawah, 

arthritis (radang sendi), penyakit degeneratif pada 
tulang belakang, kesejajaran dan stabilitas tulang 
belakang yang tidak tepat, hernia pada diskus, 
radiculopathy atau sciatica (nyeri dari punggung 
menjalar ke tungkai), stenosis pada tulang belakang, 
dan penyebab lain yang berhubungan dengan 
sistem musculoskeletal.

Sebagian besar keluhan nyeri pinggang 
tersebut umumnya dapat diatasi dengan obat-
obatan dan fisioterapi. Operasi tulang belakang 
biasanya direkomendasikan hanya pada kondisi 
nyeri punggung hebat dan jika masa perawatan 
non-bedah seperti pengobatan dan fisioterapi 
belum meredakan gejala nyeri yang disebabkan 
oleh masalah punggung.

Pada masa sebelumnya, operasi tulang 
belakang secara tradisional dilakukan sebagai 
“operasi terbuka”. Ini berarti area yang akan 
dioperasi dibuka dengan sayatan panjang untuk 
memungkinkan ahli bedah melihat dan mengakses 
anatomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, 
kemajuan teknologi telah memungkinkan meng-
obati penyakit pada tulang belakang dengan teknik 
bedah invasif minimal atau Minimally Invasive 
Surgery (MIS).

Ada beberapa tindakan MIS yang dapat 
dilakukan di Rumah Sakit Orthopedi dan 
Traumatologi, tergantung dari diagnosa yang 
diberikan oleh dokter ahli bedah tulang, antara lain: 

• PSLD (Percutaneous Stenoscopic Lumbar 
Decompression)

• PELD (Percutaneous Endoscopy Lumbar 
Discectomy)

• MED (Microendoscopic discectomy)
• Ballon Kyphoplasty (Suntik Semen)
• Percutaneous posterior pedicle screw 

fixation (pasang pen tanpa buka) 

Senin 18.00-20.00  |  Selasa 18.00-20.00  |  Rabu 18.00-20.00
Jum’at 18.00-20.00  |  Sabtu 9.00-11.00

dr. Carlos Gracia Binti, Sp. OT (K)

STETOSKOP
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Tindakan-tindakan atau prosedur MIS di atas 
dapat digunakan untuk menangani kondisi seperti:

• Penyakit degenarif pada tulang belakang
• Diskus yang mengalami hernia
• Stenosis pada tulang belakang
• Deformitas tulang belakang seperti 

skoliosis
• Infeksi tulang belakang 
• Ketidakstabilan tulang belakang termasuk 

spondylolisthesis
• Fraktur kompresi vertebra
• Tumor tulang belakang

Berbagai jenis tindakan minimal invasive 
surgery memiliki teknik masing-masing, namun 
semuanya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki 
oleh tindakan operasi konvensional, seperti sayatan 
operasi yang sangat kecil dan beberapa milimeter 
saja, lebih aman, dan masa pemulihan yang lebih 
cepat. Karena hanya membutuhkan sayatan kecil 
(beberapa milimeter), tindakan minimal invasive ini 
juga memberikan memberikan keunggulan berupa:

• Secara kosmetik lebih baik karena 
sayatan kulit yang lebih kecil (hanya 
beberapa millimeter)

• Lebih sedikit kehilangan darah akibat 
operasi 

• Mengurangi risiko kerusakan otot, karena 
pemotongan otot sedikit atau bahkan 
tidak diperlukan

• Mengurangi risiko infeksi dan nyeri pasca 
operasi

• Pemulihan lebih cepat dari operasi 
konvensional dan tidak membutuhkan 
terapi rehabilitasi medik yang terlalu 
lama

• Mengurangi ketergantungan pada obat 
nyeri setelah operasi

Meskipun demikian, seperti halnya prosedur 
pembedahan lain, tetap ada risiko seperti reaksi 
alergi/efek samping obat anestesi, kehilangan 
darah yang tidak terduga selama prosedur, dan 
infeksi lokal area sayatan.

TIPS PENANGANAN MANDIRI NYERI 
PUNGGUNG DI RUMAH 

Meski RSOT tidak termasuk rumah sakit 
rujukan COVID-19, namun banyak masyarakat 
yang beberapa bulan terakhir ini takut untuk pergi 
ke rumah sakit. Untuk itu, ada beberapa tips yang 
dapat dilakukan pasien yang mengalami nyeri 
punggung bawah pada saat di rumah. 

1. Jangan terlalu banyak beristirahat atau 
berdiam di tempat

2. Bergerak aktif
3. Lakukan terapi kompres es
4. Lakukan peregangan 
5. Perhatikan pola makan dan jaga berat 

badan anda
6. Memperbaiki postur tubuh Anda, 

terutama saat duduk lama

Kapan anda harus memeriksakan diri ke dokter?
1. Saat anda mulai merasakan kelemahan 

pada kaki anda
2. Inkontinensia (ketidakmampuan untuk 

mengontrol buang air kecil)
3. Nyeri yang tidak tertahankan
4. Demam
5. Menggigil
6. Mati rasa

Tips untuk mencegah sakit punggung saat bekerja 
dari rumah selama pandemi Covid-19 :

1. Lakukan peregangan sederhana
2. Hindari postur tubuh yang buruk 
3. Istirahat cukup
4. Ganti kursi yang lebih ergonomis untuk 

tubuh anda 

Tiga latihan dasar :

Jika membutuhkan latihan atau terapi untuk 
tulang belakang, bisa anda konsultasikan dengan 
dokter rehabilitasi medis di RS Orthopedi dan 
Traumatologi Surabaya.

STETOSKOP
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Kelainan Bentuk Punggung 
Balita dan Anak

Waspada dan Kenali

Kelainan bentuk tulang belakang pada 
anak bisa terjadi pada berbagai tahap 
perkembangan, baik saat masih dalam 
kandungan, semasa bayi, ataupun di masa 
balita dan kanak-kanak. Bagaimana cara 
mendeteksi secara dini kelainan bentuk 
punggung buah hati kita?

Senin 10.00-14.00 | Selasa 10.00-14.00 | Rabu 10.00-14.00
Kamis 10.00-14.00 | Jumat 10.00-14.00| Sabtu 14.00-19.00

Minggu 11.00-14.00

dr. LGD Anggitadewi, Sp.OT

3 kelainan bentuk tulang belakang 
pada anak yang wajib dikenal oleh 
orangtua

1. Kifosis
Kifosis adalah kelainan bentuk tulang belakang di 
mana tulang belakang bagian atas membungkuk 
lebih dari 40 derajat. Dari samping, orangtua akan 
bisa mengamati bahwa punggung anak terlihat 
bungkuk/sangkuk (bahasa Jawa). Selain karena 
bawaan lahir, kifosis pada balita bisa terjadi karena 
berbagai sebab seperti:

• Masalah metabolik
• Kondisi neuromuskular
• Brittle bone disease, kondisi yang membuat 

tulang sangat mudah patah.

STETOSKOP
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• Penyakit Scheuermann.
• Tumor tulang belakang
• Infeksi TBC tulang belakang

Kebiasaan duduk sambil membungkuk saat belajar 
atau bermain gawai juga dapat membuat postur 
tubuh anak berubah menjadi sangkuk (kifosis 
postural). Kifosis pada balita bisa dikenali dari gejala 
seperti, kepala cenderung lebih condong ke depan 
dibanding bagian tubuh lain, bagian belakang atas 
terlihat lebih menonjol

2. Hiperlordosis
Hiperlordosis atau swayback adalah kelainan 
bentuk tulang belakang pada anak di mana area 
bawah tulang belakang melengkung ke arah dalam 
secara berlebihan. Penyebabnya antara lain:
• Kelainan neuromuskular, misal cerebral palsy.
• Achondroplasia: Gangguan pertumbuhan 

tulang.
• Discitis: Peradangan pada ruang di antara 

tulang belakang akibat infeksi.
• Trauma 

3. Skoliosis
Skoliosis adalah kelainan bentuk tulang belakang 
pada anak yang melengkung ke samping seperti 
huruf C atau S, dengan sudut lebih dari 10 derajat 
(pengukuran derajat pada xray tulang belakang)

Penyebab :
Sebagian kecil kasus skoliosis disebabkan oleh 
cerebral palsy atau distrofi otot, tapi mayoritas 
lainnya tidak diketahui secara pasti penyebabnya 
(idiopatik). Skoliosis juga bisa disebabkan karena 
cacat bawaan lahir dimana ruas-ruas tulang 
belakang tidak tumbuh sempurna.

Gejala umum skoliosis pada balita dan anak di 
antaranya adalah:
• Bahu miring dan tidak sejajar, dengan satu 

tulang belikat terlihat lebih menonjol.
• Rusuk yang terlihat lebih menonjol pada satu 

sisi.
• Tinggi dan posisi pinggul yang tidak sejajar.
• Besar payudara tidak sama.

Faktor risiko apa saja yg harus diwaspadai:
• Usia puber. Anak perempuan usia 8-13 tahun, 

anak laki-laki usia 9-14 tahun. Rentang usia 
ini adalah masa dimana anak mengalami 
percepatan pertumbuhan tinggi badan yang 
pesat. Oleh karena itu skrining skoliosis di 
sekolah-sekolah dilakukan untuk kelompok 
usia ini. Tujuannya adalah mendeteksi adanya 
gejala idiopatic adolescent skoliosis sedini 
mungkin.

• Gender. Skoliosis lebih banyak terjadi pada 
anak perempuan. 

• Riwayat keluarga: Ibu, nenek juga penderita 
skoliosis. Bakat menderita skoliosis bisa 
diturunkan di keluarga. Meskipun demikian, 
belum tentu bakat tersebut diturunkan ke 
semua anak dalam satu keluarga. Skoliosis juga 
bisa terjadi walau tidak ada riwayat penyakit 
yang sama pada keluarga

Kelainan bentuk tulang belakang pada balita 
dan anak bisa ditangani dengan latihan postur, 
pemakaian brace, atau prosedur operasi, 
tergantung dengan tingkat keparahannya. Makin 
cepat mendapat penanganan, biasanya hasilnya 
akan makin baik.
 
Apa yang bisa terjadi bila tidak mendapat 
penanganan yang tepat:
1. Anak mudah mengeluh sakit punggung. 

Keluhan sakit akan makin meningkat seiring 
pertambahan usia.

2. Skoliosis berat dapat menyebabkan anak 
mudah sesak saat beraktivitas. Fungsi paru 
terganggu.

3. Minder. Tidak percaya diri karena diolok-olok 
teman.

4 HAL YANG BISA DILAKUKAN 
ORANGTUA:

K - Kembangkan kebiasaan duduk yang 
baik. Batasi pemakaian gawai.
A - Ajak anak berolahraga di luar 
ruangan. Belajar renang akan sangat 
membantu mengubah postur tubuh.
K - Kenali sejak dini tanda dan gejala 
kelainan bentuk punggung.
I - Ikuti saran dan petunjuk dokter bila 
anak telah mendapat pemeriksaan.

STETOSKOP
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Terus Berinovasi, Siap Menjadi
Center of Minimally Invasive 

Orthopedic Surgery 

10 Tahun Rumah Sakit Orthopedi
dan Traumatologi Surabaya 

Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi 
(RSOT) Surabaya genap berusia 10 
tahun pada 20 Oktober 2020 lalu. Sejak 
pertama kali didirikan, rumah sakit ini terus 
berinovasi dan menerapkan teknologi 
terkini dalam penanganan masalah tulang, 
sendi, dan jaringan sekitarnya, termasuk 
menjadi pusat tindakan operasi dengan 
teknik minim sayatan atau Center of 
Minimally Invasive Surgery. 

Penerapan teknologi adalah sebuah keniscayaan 
yang harus dilakukan pada semua bidang, tak 
terkecuali kedokteran. Komitmen terhadap 

penerapan teknologi terus dilakukan RSOT sejak 
pertama kali didirikan. Setahun setelah didirikan, 
atau pada 2011, RSOT bahkan telah melakukan 
pembedahan dengan teknik Minimally Invasive 
Surgery. 

Menurut dr. Gede Chandra, Sp. OT, teknik MIS 
merupakan teknik operasi dengan sayatan sangat 
kecil: hanya 8mm atau sama dengan diameter 
bolpoin. ”Ini berbeda dengan operasi konvensional 
yang harus membuat luka lebar dan lebih banyak 

FOKUS
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10 Tahun Rumah Sakit Orthopedi
dan Traumatologi Surabaya 

kerusakan jaringan di sekitar sendi,” terangnya. 
Diperjelas Dr. Komang Agung I S, dr., Sp.OT 

(K), teknik minimal invasive merupakan teknik 
full endoscopic surgery, di mana proses operasi 
dilakukan dengan bantuan monitor. Teknik ini juga 
dapat dilakukan untuk penanganan masalah sendi 
dari mulai leher, punggung, pinggang, panggul, 
lutut, hingga pergelangan kaki. 

”Banyak keunggulannya. Karena sayatan 
yang sangat kecil, risiko infeksinya juga kecil, 
pendarahannya tidak banyak, biaya lebih murah, 
dan masa rehabilitasnya juga pendek,” papar dr. 
Komang. “Hanya butuh 1-2 hari di rumah sakit 
pasca operasi.” (Baca Hal. 4-5) 

Inovasi yang dilakukan RSOT tersebut di atas 
adalah salah satu upaya untuk terus memberikan 
penanganan terbaik kepada pasien, dimana selama 
10 tahun berdiri RSOT telah menangani beragam 
kasus, mulai dari patah tulang dan kasus degenatif 
yang merupakan kasus terbanyak. 

Dewasa ini, kasus sport injury atau cedera 
olahraga juga meningkat seiring tren gaya hidup 
sehat yang semakin berkembang. Dituturkan oleh 
dr. Theri Effendi, Sp. OT (K) HAND, dokter orthopedi 
yang ada di RSOT, jika sebelumnya kasus cedera 
olahraga banyak didominasi oleh olahraga futsal, 
basket, dan sepakbola, kini kasus sport injury untuk 
cycling atau bersepeda juga banyak meningkat. 

”Kasus cedera pada orang muda mayoritas 
karena trauma (kecelakaan, red) dan overuse 
atau aktivitas dan olahraga berlebihan, gerakan 
yang salah dan dilakukan secara terus menerus,” 
paparnya.  

PERALATAN LENGKAP DAN TERKINI
Selain tenaga medis yang memiliki kapabilitas 

yang tinggi di masing-masing bidang sub-
spesialisasi, komitmen RSOT terhadap pelayanan 
masyarakat dengan metode yang komprehensif, 

cepat, dan tepat juga dibuktikan dengan 
pemenuhan peralatan yang lengkap dan mengikuti 
perkembangan teknologi terkini. 

Selain peralatan operasi MIS seperti yang 
dipaparkan di atas, peralatan pemeriksaan juga 
terus di-update mengikut perkembangan zaman. 
Dalam waktu dekat, RSOT akan mendatangkan 
Dynamic Weight Bearing MRI yang memiliki banyak 
keunggulan dibanding dengan pemeriksaan MRI 
konvensional. 

Dijelaskan oleh dr. Carlos Gracia B. S., Sp. OT, 
dengan Dynamic Weight Bearing MRI, pasien tidak 
perlu masuk ke dalam alat. Pasien hanya perlu 
dalam posisi duduk, berdiri, atau berbaring, dan 
alatnya yang akan berputar untuk melihat keadaan 
tulang belakang atau sendiri pasien. 

Dynamic Weight Bearing MRI juga memiliki 
fungsi yang lebih spesifik untuk kasus tulang dan 
sendi yang lebih rumit, seperti sendi bahu, dll. 
Alat ini juga akan memberikan informasi lebih 
detail, khususnya tulang belakang. ”RSOT relatif 
memiliki semua alat yang saat ini sedang tren untuk 
mengatasi masalah tulang dan sendi,” tuturnya. 

Sementara itu, penerapan teknologi juga 
dilakukan oleh RSOT pada divisi-divisi lain, 
termasuk untuk memaksimalkan peran edukasi 
kepada masyarakat. Di masa pandemi di mana 
pertemuan tatap muka menjadi terbatas, RSOT 
juga secara berkala mengadakan online discussion 
atau talkshow di media, agar masyarakat dapat 
mengakses informasi di rumah. 

Dalam memaksimalkan pelayanan, RSOT juga 
meluaskan lahan yang saat ini masih dalam proses 
pembangunan. Dengan semua upaya tersebut 
di atas, RSOT berharap dapat menjadi rujukan 
utama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan, khususnya permasalahan tulang dan 
sendi secara komprehensif, cepat, dan tepat.

FOKUS
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New Normal
di RSOT
Surabaya 1

3
4

Pada masa pandemi seperti sekarang ini 
menimbulkan kekhawatiran masyarakat 
untuk datang ke tempat pelayanan 
kesehatan, termasuk rumah sakit. 
Meskipun Rumah Sakit Orthopedi dan 
Traumatologi (RSOT) Surabaya bukan 
rumah sakit rujukan Covid-19, namun 
RSOT tetap menerapkan standar protokol 
pencegahan penularan Covid-19.

2WASTAFEL CUCI TANGAN
Setiap pengunjung yang datang di RSOT 
harus melakukan cuci tangan dengan 
sabun. Wastafel ini juga dilengkapi 
dengan sabun cair dan tisu. 

SUHU TUBUH
Petugas di pintu masuk mengecek 
suhu tubuh pengunjung yang 
akan memasuki RSOT. Pengunjung 
dengan tubuh di atas 37 derajat 
celcius disarankan untuk kembali 
dan beristirahat, serta melakukan 
pengecekan lebih lanjut.

DISINFECTION CHAMBER
Pengunjung memasuki bilik disinfeksi, 
sebagai bagian dari upaya untuk 
mengurangi penyebaran virus yang 
menempel di badan. Disarankan 
untuk merentangkan tangan dan jika 
memungkinkan berputar 360 derajat 
agar uap merata ke seluruh tubuh. Cairan 
disinfektan yang digunakan aman untuk 
manusia.

PHYSICAL DISTANCING
Usaha untuk menjaga jaga jarak atau dilakukan 
di setiap sudut rumah sakit, termasuk di area 
tunggu pasien, dimana manajemen telah 
memberi tanda untuk tempat duduk yang dapat 
digunakan dan aturan jaraknya.

FOKUS
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5
UPAYA YANG DILAKUKAN RSOT 
SEPERTI:
• Menyediakan disinfection chamber 

atau bilik sterilisasi dan tempat cuci 
tangan bagi pasien dan pengunjung 
sebelum masuk ke lingkungan rumah 
sakit.

• Melakukan skrining dengan pe-
ngecekan suhu tubuh, riwayat 
keluhan, dan perjalanannya.

• Penggunaan APD sesuai dengan level 
risiko unitnya atau zonasi tempat 
kerjanya, demi keamanan bersama.

• Dilakukan disinfeksi area di ling-
kungan rumah sakit secara rutin dan 
berkala. 

• RSOT adalah area wajib masker dan 
menerapkan jaga jarak saat di area 
pelayanan maupun di perkantoran.

PEMBATAS ACRYLIC
Pembatas acrylic digunakan untuk 
meminimalisir kontak dan penyebaran 
virus melalui droplet. Setiap staf RSOT 
juga mengenakan APD sesuai dengan 
risiko unit dan zona kerjanya.

ALAT PELINDUNG DIRI (APD)  
Setiap tenaga medis berikut 
semua staf yang bertugas 
di RSOT diwajibkan untuk 
mengenakan Alat Pelindung 
Diri (APD) sesuai dengan 
tingkat risiko pekerjaan masing-
masing.

DISINFEKSI 
Sebagai upaya maksimal untuk 
pencegahan penyebaran virus, RSOT 
secara rutin dan berkala melakukan 
disinfeksi di semua ruangan dan 
peralatan, khususnya fasilitas yang 
sering digunakan oleh pasien dan 
tenaga medis dan staf RSOT.

FOKUS
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Latihan Postur 
hingga Teknologi 
Fisioterapi Terkini 
Sebelum lebih lanjut membaca tulisan ini, ada 
baiknya Anda memperhatikan postur tubuh 
Anda. Cara duduk Anda, posisi leher anda 
saat membaca, dll. Sebab, low back pain atau 
nyeri pinggang bawah sangat dipengaruhi oleh 
postur tubuh Anda saat melakukan aktivitas 
sehari-hari. 

Rehab Medik pada Masalah Tulang Belakang 

REHABILITASI MEDIK
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Ada beberapa hal yang menyebabkan 
terjadinya low back pain atau nyeri pinggang 
bawah. Salah satu penyebab terbanyak 

adalah proses degeneratif yang umumnya dimulai 
pada umur 40 tahun. Selain itu, hal lain yang secara 
signifikan memengaruhi terjadinya nyeri pinggang 
bawah adalah karena kesalahan postur tubuh 
yang repetitif atau dilakukan secara berulang-ulang 
dalam kurun waktu yang lama. 

”Duduk dengan posisi yang salah dalam 
bekerja setiap harinya, orang yang bekerja dengan 
posisi mengangkat, m endorong, dengan posisi 
yang tidak benar, atlet yang salah dalam melakukan 
gerakan, dan lainnya. Prinsipnya, kesalahan postur 
yang dilakukan terus menerus sangat berpotensi 
untuk terjadinya nyeri punggung atau pinggang 
bawah,” tegas dr. Nyoman Dewi, Sp. KFR dari Rumah 
Sakit Orthopedi dan Traumatologi (RSOT) Surabaya. 
”Selain itu, nyeri pinggang juga bisa diakibatkan 
faktor organnya, misal ada tumor, masalah di 
ginjal, rematik, osteoporosis, skoliosis atau karena 
kehamilan sehingga postur tubuhnya jadi berubah.” 

Selain low back pain, menurut dr. Nyoman, 
upper back pain yang melibatkan tulang cervical 
atau sekitar leher, dewasa ini juga meningkat karena 
tren pemakaian smartphone yang masif yang 
membuat orang berada dalam posisi menunduk 
dalam waktu yang lama. 

Penanganan dengan Teknologi Fisioterapi 
Menurut dr. Nyoman, ada berbagai tahapan 

pada penanganan yang umumnya dilakukan 
kepada mereka yang menderita nyeri punggung. 
”Tentu kita periksa dulu. Apakah nyerinya karena 
trauma, atau karena organ lainnya. Kita tanya 
juga apakah sifat nyerinya menetap atau kadang-
kadang. Intensitasnya gimana, apakah kalau bekerja 
tambah sakit, kalau tidur hilang, dan sebagainya,” 
ujar dr Nyoman. 

Lebih lanjut dr. Nyoman menuturkan, setelah 
diagnosa, barulah ditentukan program terapi atau 
program rehab medik yang cocok untuk pasien 
tersebut. Mulai dari latihan-latihan atau exercise 
yang disesuaikan dengan kondisi pasien, hingga 
penggunaan modalitas atau alat-alat dengan 
metode terkini yang dimiliki oleh RSOT. 

RSOT sebagai rumah sakit yang concern 
terhadap permasalahan tulang, menurut dr. 
Nyoman, memang memiliki peralatan yang lengkap 
dan terkini dalam bidang fisioterapi dan rehab 
medik. “Di sini kami punya laser high intensity dan 
low intensity untuk kasus-kasus akut dan kronis, 
radial shock wave theraphy, dll,” ujarnya. 

RSOT juga memiliki berbagai modalitas untuk 
mendukung terapi exercise atau latihan, seperti 
latihan peregangan, latihan koreksi postur dan 
latihan lainnya pada penderita nyeri punggung 
untuk mengurangi nyeri dan peradangan. ”Latihan-
latihan tersebut dibuat sesuai dengan kondisi 
pasien dan diajarkan agar pasien dapat melakukan 
secara mandiri di rumah untuk home exercise 
program,” terang dr. Nyoman. 

dr. Nyoman menegaskan, jika program-
program rehab medik tersebut dilakukan dengan 
benar dan konsisten, termasuk menggunakan alat-
alat bantu yang dianjurkan oleh dokter, harapan 
untuk sembuh cukup besar. ”Operasi adalah option 
terakhir. Jika memang latihan-latihan, obat anti 
nyeri dan tindakan konservatif lainnya sudah tidak 
membantu,” ungkap dr. Nyoman. “Kecuali kalau 
sudah menyangkut saraf, seperti saraf terjepit, 
harus operasi untuk membebaskan sarafnya.”

Untuk itu, dr. Nyoman juga menekankan 
pencegahan nyeri punggung dengan penerapan 
gaya hidup yang baik. Terutama memerhatikan 
posisi atau postur yang sering kita lakukan sehari-
hari. 

”Yang bekerja di depan komputer dan harus 
duduk lama, pastikan posisi duduknya benar, 
punggung lurus 90 derajat. Monitor juga harus 
sejajar dengan mata kita supaya punggung tidak 
membungkuk dan leher tidak menunduk,” ujar 
dr. Nyoman. ”Pekerjaan yang banyak mengangkat 
atau mendorong, juga berisiko tinggi menyebabkan 
tekanan diskus tulang belakang dan penjepitan 
saraf. Prinsipnya usahakan semua postur kita 
benar. Lakukan peregangan sesering mungkin.” 

Senin 15.00-18.00| Rabu 15.00-18.00 | Sabtu 14.00-19.00
dr. Nyoman Dewi, Sp.KFR
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Koreksi Kurva 
Skoliosis 
hingga 50 
Persen 

Gensingen Brace

Senin 07.30-09.30| Selasa 07.30-09.30 
Rabu 07.30-09.30 | Kamis 07.30-09.30 & 18.30-20.30 

Jumat 07.30-09.30 | Sabtu 9.00-14.00 
Minggu 11.00-13.00

dr. Arhwinda, Sp.KFR

Dengan pendekatan brace yang bersifat 
asimetric, personal, dan computerize, 
Gensingen Brace According to dr. 
Weiss (GBW) menjadi harapan baru 
bagi penderita skoliosis. Bukan hanya 
untuk menahan laju pertumbuhan kurva 
pada tulang belakang, tapi juga untuk 
mengoreksi kurva tersebut. 

GBW adalah brace yang dikembangkan oleh 
dr. Weiss di Kota Gensingen, Jerman. Brace 
ini merupakan turunan dari Cheneau Brace 

yang selama ini dikenal oleh para dokter orthopedi 
di seluruh dunia sebagai terapi bagi penderita 
skoliosis. GBW dikembangkan bersama dengan 
Schroth Best Practice untuk mendapatkan hasil 
koreksi yang lebih maksimal. 

”GBW adalah asymetrical brace dan 
merupakan support dari Schroth Best Practice 
yang merupakan specific exercise atau latihan-
latihan spesifik untuk skoliosis. Metode spesific 
exercise ini hanya ada beberapa di dunia, tidak 
banyak. Dan yang sudah banyak riset dan jurnalnya 

adalah schroth,” ujar dr. Arhwinda ketika ditemui 
di ruang praktiknya di Rumah Sakit Orthopedi dan 
Traumatologi Surabaya. ”Dulu, jika kurva skoliosis 
di atas 40 persen, sudah indikasi atau harus 
operasi, tapi dengan perkembangan teknologi, oleh 
perhimpunan skoliosis dunia parameter itu ditarik. 
Di atas 60 persen baru indikasi operasi.” 

Dilanjutkan oleh dr. Arhwinda, proses 
pembuatan GBW untuk penderita skoliosis 
dilakukan secara terkomputerisasi, baik dari sisi 
desain maupun manufaktur sehingga bentuk 
brace yang dihasilkan bisa sangat personal sesuai 
dengan masing-masing kurva penderita atau 
bersifat asimetri. Hal ini berbeda dengan brace 
konvensional yang bentuknya cenderung sama dari 
atas ke bawah. 

Proses pembuatan brace tersebut dimulai 
dengan proses scanning tubuh pasien. Hasil scan 
tersebut akan diproses secara komputerisasi dan 
langsung di-upload ke sistem dan dikirim ke Jerman 
beserta dengan data-data pendukung lainnya 
yang dibutuhkan, salah satunya adalah foto x-ray 
scoliosis view. 

REHABILITASI MEDIK
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Proses tersebut dapat dilakukan langsung di 
RSOT dengan peralatan yang dimiliki oleh rumah 
sakit khusus tulang dan traumatologi tersebut. 
Yang menarik, di RSOT proses foto tersebut 
cukup dilakukan dengan satu kali exposure/foto 
saja dengan menggunakan Long Length Imaging 
System. ”Kalau tidak pakai alat ini, foto untuk 
scoliosis view harus dilakukan sampai empat kali 
foto. Artinya, paparan radiasi yang diterima pasien 
juga semakin besar,” tandas dr. Arhwinda. 

Hasil desain GBW dari Jerman didesain oleh 
teknisi khusus kemudian akan dikirim ke pabrikan 
Jakarta dan dimanufaktur dengan komputerisasi, 
untuk kemudian diteruskan kepada pengguna 
GBW. Hal lain yang menjadi pembeda GBW ada 
pada proses evaluasi, dimana setiap enam bulan 
sekali akan dilakukan foto ulang untuk mengetahui 
koreksi kurva. Pada GBW, foto tersebut akan 
dilakukan tanpa menggunakan brace, sementara 
pada brace konvensional, foto dilakukan pada 
pasien dengan tetap menggunakan brace sehingga 
koreksi yang tampak cenderung tidak sesuai dengan 
koreksi real yang terjadi pada bulan tersebut. 

Proses penggunaan brace tersebut akan 
dijalankan selama dua tahun. Setelahnya, 
diharapkan akan terjadi koreksi yang signifikan 
pada kurva skoliosis pasien. Setiap tiga bulan, juga 
akan dilakukan revisi pada GBW sesuai dengan 
progress yang terjadi pada kurva skoliosis pasien. 

Seperti penyesuaian padding, bar, dan bagian lain 
pada GBW. 

Untuk semua revisi tersebut dan observasi 
selama dua tahun, pasien tidak akan dikenakan 
biaya tambahan, karena sudah termasuk dalam 
biaya pembelian GBW. “Jadi harga GBW sudah 
termasuk biaya konsultasi dokter sebanyak 
delapan kali dalam satu tahun, biaya latihan schroth 
sebanyak 14 kali dalam satu tahun, dan revisi-revisi 
pada brace,” terang dr. Arhwinda. 

Deteksi dan Penanganan Lebih Awal, Hasil 
Lebih Maksimal

“Sepanjang yang saya tau, dengan peng-
gunaan GBW ini, kurva skoliosis pasti dapat 100% 
terkoreksi atau membaik, cuma tinggal koreksinya 
seberapa besar. Ada yang bisa bagus banget, 
bahkan lebih dari 50% terjadi pengurangan kurva, 
dan itu biasanya terjadi pada kurva-kurva yang 
besar,” tandas dr. Arhwinda. ”Apalagi kalau pasien 
datang pada usia sebelum 14 tahun atau sebelum 
haid pertama kali, hasilnya akan baik sekali.” 

Tapi bukan berarti mereka yang berusia di 
atas itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. 
”Usia 18-20 tahun misalnya, tetap bisa terkoreksi 
meski tidak signifikan, tapi secara kosmetik akan 
terlihat hasilnya. Terutama bagian punuk dan 
tonjolan pinggul.” 

Selain itu, RSOT juga mendukung proses 
perbaikan kurva skoliosis tersebut dengan latihan 
schroth. RSOT juga telah beberapa kali mengadakan 
latihan schroth yang dikemas dalam Scoliosis Super 
Camp. Salah satunya adalah event Scoliosis Super 
Camp yang diadakan Junuari 2020 lalu dengan 
mendatangkan langsung trainer schroth dari 
Ukraina. GBW adalah brace yang sesuai dengan 
prinsip latihan Schroth Best Practice.

Long Length Imaging System

Trainer schroth dari Ukraina
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Dulu Susah Jalan, 
Sekarang Bisa 
Naik Gunung
Dari hasil MRI, Sukono didiagosis 
mengalami saraf terjepit dan disarankan 
untuk operasi. Sempat menunda karena 
takut operasi tulang belakang dengan 
sayatan lebar, Sukono memutuskan untuk 
operasi di RSOT degan metode Minimally 
Invasive Spine Surgery (MISS) dengan 
luka sayatan hanya beberapa milimeter.

Sukono adalah sosok yang aktif sejak muda. 
Ia gemar berolahraga. Mulai badminton, voli, 
basket, hingga olahraga high impact lainnya 

rutin ia lakukan sejak remaja. Saat ia duduk di 
bangku SMA tahun 1971-an, saat berumur 17-18 
tahun, Sukono muda jatuh saat melakukan olahraga 
pull-up dengan memakai pullbar. 

“Saat itu saya jatuh dengan posisi duduk. 
Karena kejadian itu saya nggak sekolah sampai tiga 
bulan,” kenang Sukono. “Tapi memang saat itu tidak 
ada penanganan apa-apa. Namanya juga di desa, 
di Trenggalek. Cuma istirahat saja, sampai saya 
merasa sembuh sendiri.” 

Namanya anak muda, begitu sakitnya 
dirasakan sedikit membaik, Sukono kemudian 
melakukan aktifitas seperti biasa, termasuk 
melakukan berbagai olahraga yang jadi 
kegemarannya, meski saat itu ia mengaku masih 
merasakan nyeri, meski dirasakan tidak terlalu 
signifikan. 

Kejadian itu kembali diingat oleh Sukono 
ketika ia mulai memasuki masa purna tugas dari 
PT Kereta Api Indonesia. Ia mulai merasakan 
tidak nyaman pada kaki bagian kanannya ketika 
melakukan berbagai aktifitas, termasuk saat 

berolahraga. “Saya pakai badminton, kok seperti 
ada rasa nyeri. Saya pikir saya sudah nggak cocok 
main badminton, umur saya sudah 58 tahun. Saya 
pakai senam, tapi nyerinya juga makin bertambah,” 
tutur Sukono. “Lama-lama, jalan nggak bisa jauh. 
Jalan dari dalam rumah ke garasi saja sudah susah.”

Sukono kemudian berinisiatif untuk me-
lakukan terapi. Berbagai terapi ia lakukan, termasuk 
akupuntur. Karena tak kunjung membaik, Sukono 
pun melakukan MRI untuk mengetahui permasalah 
yang ia alami. Dari hasil MRI tersebut, diketahui 
bahwa Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau yang 
dalam istilah awam disebut dengan saraf terjepit. 

Sukono pun melakukan konsultasi dengan 
banyak dokter mengenai hasil MRI-nya tersebut. 
Termasuk mengirimkan hasil MRI tersebut ke salah 
satu dokter di Jakarta. Hasilnya sama, Sukono 
dianjurkan untuk melakukan operasi. 

Tentu, seperti kebanyakan orang, melakukan 
operasi tulang belakang bukan merupakan 
keputusan yang mudah. Apalagi dari cerita yang 
didengar Sukono, operasi tulang belakang memiliki 
risiko cukup besar karena dilakukan dengan bukaan 
atau sayatan operasi yang cukup besar. 

“Lalu saya cari-cari informasi, lewat internet, 
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dan ketemulah dengan RSOT. Dan saya beberapa 
kali konsultasi dengan dokter yang ada di RSOT,” 
ujar Sukono. 

Hasil konsultasi Sukono dengan ahli spine 
atau tulang belakang di Rumah Sakit Orthopedi 
dan Tramatologi (RSOT) juga sama dengan dokter-
dokter lainnya. Sukono disarankan untuk segera 
operasi. Tapi yang berbeda, di RSOT Sukono 
mendapat jawaban atas kegundahannya mengenai 
metode operasi atau risiko operasi tulang belakang. 

“Saya dapat informasi bahwa operasi tulang 
belakang di RSOT bisa dilakukan dengan sayatan 
yang sangat kecil. Tidak dengan bukaan lebar seperti 
operasi konvensional lainnya,” tutur Sukono. ”Saya 
juga tanya ke dokter mengenai tingkat keberhasilan 
operasi, dan dikatakan rata-rata sampai 90 persen.” 

Akhirnya, setelah sholat istiqoroh, dukungan 
dari anak-anaknya, dan didorong keinginan 
untuk sembuh karena kemampuan bergeraknya 
semakin terbatas, Sukono memantapkan diri untuk 
melakukan operasi pada 16 Juni 2020 lalu. 

Operasi tersebut dilakukan dengan metode 
Minimally Invasive Spine Surgery (MISS), dimana 
operasi tulang belakang dilakukan dengan sayatan 
minimal hanya sebesar sekitar diameter bolpoin 

Sukono
Pasien Operasi Saraf Terjepit 
dengan Metode MISS

dan dilakukan dengan memasukkan alat yang 
dikontrol dari luar dengan bantuan monitor untuk 
dokter melihat ke dalam jaringan yang sedang 
dilakukan operasi. ”Luka sayatannya cuma sekitar 
8 mm. Ada empat titik untuk memasukkan alatnya. 
Jadi lukanya benar-benar kecil,” tutur Sukono.

Kini, Sukono mengaku merasakan perkem-
bangan yang signifikan pada keluhannya. Ia sudah 
mulai bisa melakukan aktivitas dengan baik. Berdiri, 
berjalan, duduk, sudah terasa nyaman. Ia sudah bisa 
bersepeda, menggendong cucu, bahkan sekitar tiga 
bulan setelah operasi, Sukono sudah bisa jalan di 
daerah pegunungan. ”Memang saya coba. Malah 
enak otot-otot seperti tertarik. Dan setelahnya jalan 
rasanya malah lebih enak,” ujarnya. 

Sukono juga berpesan kepada masyarakat 
yang memiliki masalah yang sama dengan dirinya 
untuk tidak takut dan tidak menunda-nunda untuk 
melakukan operasi. ”Kalau MRI nya sudah pasti 
harus operasi, saran saya disegerakan saja. Lukanya 
kecil dan tidak seperti yang kita pikirkan,” tutupnya. 

“Saya dapat informasi 
bahwa operasi tulang 
belakang di RSOT 
bisa dilakukan dengan 
sayatan yang sangat 
kecil. Tidak seperti 
operasi konvensional 
lainnya.”
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Jangan Malu, 
Skoliosis 
Bukan Aib
Skoliosis pada remaja tidak hanya 
butuh penanganan dari sisi medis. 
Faktor psikologis juga menjadi hal 
penting diperhatikan agar pasien tetap 
bersemangat dan dapat bersosialisasi 
dengan baik di lingkungannya. 

Selayaknya teman sebaya lainnya, Amira 
adalah remaja yang aktif. Bermain, belajar, 
dan memiliki aktifitas yang padat bersama 

dengan teman-temannya. Hanya saja, ia mengaku 
gampang capek saat berkegiatan. Awalnya, ia 
mengira bahwa apa yang ia rasakan itu karena ia 
terlalu sering bermain dan beraktifitas. Sampai 
akhirnya sang kakak, Radixtio meminta Amira untuk 
memeriksakan diri karena melihat postur tubuh 
Amira yang cenderung miring. “Kebetulan, kakak 
juga ada skoliosis dan sudah dioperasi pada tahun 
2013. Derajatnya sudah 60 persen saat itu,” ujar 
Amira. 

Atas saran orang tua dan kakaknya, Amira 
yang saat itu berusia 13 tahun memeriksakan diri 
ke salah satu dokter spesialis tulang belakang yang 
ada Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi 
Surabaya, tempat dimana sang kakak dulu 
ditangani. “Saat periksa itulah diketahui kalau saya 
juga skoliosis dan derajatnya sudah 40 persen dan 
sudah indikasi operasi,” kenang Amira. 

Tentu saja hal tersebut membuat Amira 
dan keluarganya khawatir. Namun karena saat itu 
masih remaja, Amira masih belum memiliki cukup 
keberanian untuk operasi. Apalagi, saat itu Amira 
mengaku tidak memiliki keluhan yang signifikan, 
hanya cepat lelah setelah melakukan aktifitas. Itu 
berbeda dengan kakaknya, Radixtio yang memiliki 

keluhan asma karena skoliosisnya. 
Setelah diskusi dengan keluarga dan dokter 

yang menangani, akhirnya Amira menjalani terapi-
terapi untuk menekan pertumbuhkan kurva 
skoliosisnya. Amira juga harus memakai brace dari 
UK. Ia juga melakukan latihan-latihan di bawah 
bimbingan fisioterapis dan rehab medik di RSOT. 
“Terapis dari UK juga beberapa kali datang langsung 
untuk menerapi saya,” ujar Amira. 

Terapi rutin yang dilakukan tersebut lama-
lama juga terasa membosankan bagi Amira. 
Apalagi, saat itu ia masih remaja. Ia kemudian kerap 
absen latihan. Ia juga sempat mengikuti terapi di 
klinik skoliosis lainnya. Setelah berjalan kurang 
lebih dua tahun melakukan terapi, Amira dan 
keluarganya menyadari bahwa kurva skoliosisnya 
justru cenderung makin besar. ”Memang saat itu 
saya agak malas pakai brace. Namanya juga remaja, 
nggak nyaman pakai brace,” tutur Amira. ”Ternyata 
kurva saya naik drastis, bahkan sampai 90 persen. 
Naik makin signifikan setelah pubertas.” 

 Keluhan-keluhan juga makin sering dirasakan 
oleh Amira. Utamanya ketika ia sedang mengikuti 
pelajaran olahraga di sekolah, seperti lari. Baru 
beberapa meter saya berlari, Amira sudah merasa 
sesak. Jantungnya juga berdetak kencang. Melihat 
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kondisi itu, keluarga Amira bermusyawarah dan 
mendorong Amira untuk segera melakukan operasi 
saja. ”Kakak dan orang tua bilang, daripada terapi 
terus tapi hasilnya tidak maksimal, lebih baik segera 
operasi saja,” ujarnya. 

Tak berlama-lama, keluarga pun kembali 
berkonsultasi dengan dokter di RSOT dan langsung 
dijadwalkan untuk melakukan operasi. Awalnya, 
operasi tersebut dijadwalkan tahun 2019 lalu. 
Namun setelah rangkaian pemeriksaan sebelum 
operasi, Amira dinyatakan anemia, pH atau 
hemoglobin darahnya hanya 5 g/dL dari  13,5 pH 
darah normal. Akhirnya, operasi pun ditunda untuk 
masa recovery guna meningkatan pH darah Amira. 

Amira akhirnya menjalani operasi pada Mei 
2020 lalu. Keputusan waktu tersebut juga diambil 
atas pertimbangan bahwa saat ini sekolah masih 
belum masuk karena masa pandemi. “Saya dikasih 
tahu sama kakak 2-3 minggu sebelum operasi. 
Kaget juga, dan masih agak takut juga. Tapi supaya 
cepat selesai, akhirnya saya memberanikan diri,” 
ungkap Amira. 

Amira pun menjalani operasi dan ditangani 
oleh salah satu dokter orthopedi dengan sub-
spealisasi tulang belakang. Operasi tersebut 
relatif berjalan lancar, meski Amira masih harus 

menjalani transfusi darah selepas operasi karena 
pH darahnya kembali turun. 

“Sebenarnya operasinya relatif tidak sakit. 
Hanya saat transfusi darah itu saja karena nggak 
boleh dalam pengaruh obat bius, jadi agak terasa 
sakit,” ujar Amira. Selain itu, karena menjalani 
operasi di masa pandemi Covid-19, Amira harus 
menjalani beberapa prosedur standar sebelum 
menjalani operasi, termasuk harus menjalan tes 
rapid dan swab. 

Amira mengaku, saat ini sudah tidak 
merasakan keluhan apa-apa. Dia sudah bisa 
beraktifitas dengan normal kembali meski harus 
memakai brace sampai dengan enam bulan pasca 
operasi, atau hingga November 2020. 

Pesan untuk Remaja dengan Skoliosis
Amira membagikan pengalamannya sebagai 

remaja dengan skoliosis. Diakuinya, skoliosis 
memang relatif membuat banyak aktifitasnya tidak 
nyaman, apalagi untuk remaja seusianya yang 
memiliki aktifitas yang padat. 

Saat skoliosisnya terdeteksi pada umur 13 
tahun  dimana ia saat itu sedang duduk di bangku 
SMP, ia harus menggunakan brace saat bersekolah. 
Banyak pengalaman yang ia rasakan, termasuk 
bagaimana ia harus menjelaskan kepada teman-
temannya kenapa ia harus memakai brace. “Kadang 
teman-teman tidak sengaja menyenggol saya, 
mereka merasa kesakitan karena terkena brace 
saya. Ya saya coba jelasin aja semampu saya apa itu 
skoliosis dan kenapa saya pakai brace,” ungkapnya. 

Amira juga berpesan kepada remaja lainnya 
yang menggunakan brace untuk tetap percaya 
diri dan tidak malu. ”Nggak perlu malu punya 
skoliosis. Setiap orang pasti punya kelemahan dan 
kelebihan masing-masing. Dan skoliosis bukan aib, 
kok. Mending terbuka saja. Dan di antara teman-
temanmu yang menganggap kamu aneh, pasti ada 
yang support kalian, kok,” tutur Amira. 

Amira juga berharap teman-teman dengan 
skoliosis untuk tidak menunda operasi. ”Takut 
itu wajar, tapi kalau berlebihan juga nggak baik. 
Mending operasi di awal, supaya kurvanya tidak 
semakin bertambah,” tutupnya. 

“Nggak perlu malu 
punya skoliosis. Dan 
skoliosis bukan aib, 
kok. Mending terbuka 
saja. Dan diantara 
teman-temanmu yang 
menganggap kamu 
aneh, pasti ada yang 
support kalian.”

Amira
Pasien Operasi Skoliosis
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Senin 07.30-13.00 | Selasa 07.30-12.00 | Kamis 07.30-12.00
Jumat 17.00-20.00| Sabtu 14.00-18.00

dr. Only One Taylor, Sp. OT 

Tangani 300 
Operasi sejak 
Masih Dokter 
Umum 
Lahir dan tumbuh di Jayapura yang saat itu 
sangat minim fasilitas dan tenaga medis, 
menjadikan sensitifitas untuk membantu 
sesama menjadi terasah pada diri dr. Only 
One Taylor, Sp. OT atau akrab disapa dr. 
Taylor. Apalagi, saat kecil, ia sering sakit-
sakitan. Hal itulah yang menjadi salah 
satu hal yang mendorong dirinya menjadi 
dokter seperti saat ini. 
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dr. Taylor Lahir di Sentani, tahun 1974. 
Ayah-ibunya asli Makassar, yang 
kemudian merantau dan menjadi 

pengusaha di pulau paling ujung timur Indonesia 
itu. Tumbuh dan besar di Jayapura, membuat dr. 
Taylor muda merasakan bagaimana beratnya hidup 
di daerah yang minim tenaga medis dan fasilitas 
kesehatan. Hal itulah kemudian yang membuat 
ia memutuskan menjadi seorang dokter. Selepas 
SMA, ia terbang ke pulau Jawa, menuntut ilmu 
kedokteran di Universitas Atmajaya Jakarta. “Lulus 
S1, saya kemudian PTT di Maumere, Nusa Tenggara 
Timur selama 3,5 tahun,” kenang dr. Taylor. 

Di Maumere, dr. Taylor bertugas di salah satu 
rumah sakit yang terletak di desa Lela, sekitar 40 
menit perjalanan darat dari Maumere. Rumah sakit 
inilah yang kemudian menjadi kawah candradimuka 
baginya. Ia seakan mendapati kembali apa yang ia 
rasakan di masa kecil: Tinggal di sebuah desa yang 
sangat minim tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 

Di rumah sakit ini, dia juga menemukan 
mentor yang selalu ia kenang dalam hidupnya, 
yaitu dr. Conchita Cruz, dokter warga negara 
Filipina yang juga merupakan seorang biarawati 
dan sudah tinggal sekitar 40 tahun di Indonesia. 
”Beliau sekarang sudah almarhum. Dia dokter 
umum, tapi juga banyak melakukan operasi karena 
keterbatasan tenaga medis di tempat itu. Saya 
banyak mengasisteni beliau saat operasi,” ungkap 
dr. Taylor. 

Dia menceritakan, selama 3,5 tahun menjalani 
PTT di Maumere, dia telah melakukan 300 operasi 
dan bahkan melakukan bius sendiri dibantu 
dengan asisten perawat, meski saat itu statusnya 
baru sebagai dokter biasa. Hal tersebut dilakukan 
karena tenaga medis yang sangat terbatas saat itu. 

Selepas PTT, dr. Taylor kemudian mengambil 
spesialisasi orthopedi di Universitas Hasanuddin, 
Makassar. Menurutnya, keputusannya mengambil 
spesialisasi orthopedi dan traumatalogi didasari 
oleh dua hal: Yang pertama karena dirinya termasuk 
penggemar olahraga, yang kedua karena ia menilai 
kasus cedera olahraga intensitasnya cukup tinggi. 
“Pemilihan Unhas karena keluarga besar dari ayah-
ibu saya ada di Makassar,” ujarnya. 

Pendidikan spesialisasi tersebut dijalani dr. 
Taylor hingga tahun 2012. Ia kemudian kembali ke 
Jayapura dan bekerja di dua rumah sakit di kota 
tersebut. Selama sekitar tujuh tahun mengabdi, 
dr. Taylor merasakan banyak pengalaman. Salah 
satunya saat menangani kasus yang dialami 
seorang pemuda berusia 23 tahun yang mengalami 
kecelakaan karena mabuk. 

“Ada enam bagian yang patah. Kaki tulang 
kering kanan-kiri patah dua-duanya, tulang paha 
juga patah dua-duanya, tangan kanan patah 

atas-bawah,  cedera kepala juga. Sebagian luka 
tulangnya terbuka dan infeksi,” kenang dr. Taylor. 
”Penanganannya membutuhkan waktu hampir 
empat tahun dan membutuhkan operasi yang 
berulang-ulang. Operasi untuk membersihkan luka 
infeksinya saja sekitar 18-20 kali. Tapi atas kuasa 
Tuhan akhirnya bisa jalan lagi, sembuh. Padahal 
awalnya saya pikir salah satu atau dua-dua kakinya 
harus diamputasi.” 

Pengalaman seperti inilah yang memberikan 
kepuasan tersendiri bagi dr. Taylor. Dapat 
menolong orang dirasakan sebagai perasaan yang 
sangat luar biasa dan tidak dapat dinilai dengan 
materi. ”Saya menyediakan diri untuk membantu, 
bahkan jika ada yang tidak mampu, saya bersedia. 
Tinggal bagaimana menyinergikan dengan pihak 
rumah sakit, karena kami ingin rumah sakit juga 
bisa semakin besar dan juga dapat memberikan 
manfaat untuk lebih banyak orang,” terang dr. 
Taylor. 

Setelah tujuh tahun bekerja di Jayapura, dr. 
Taylor berinisiatif untuk memperdalam ilmunya 
dengan mengambil sub-spesialisasi sport injury 
di RSCM Jakarta dan Hiroshima National Hospital, 
Jepang. Pendidikan tersebut dijalani selama satu 
tahun. ”Februari 2020, saya kemudian bergabung 
dengan RSOT,” katanya. 

Nama Unik, Sering Double Check di Imigrasi 
Ada satu hal unik yang sering menjadi 

pertanyaan banyak orang pada dr. Taylor, yakni 
tentang nama lengkapnya: Only One Taylor. 
Diceritakan dr. Taylor, nama itu diberikan oleh 
ayahnya karena terinspirasi oleh nama anak bayi 
yang kebetulan lahir bersamaan dengannya. “Itu 
anak seorang dokter dari Inggris, juga cowok. 
Mungkin ayah saya tertarik dengan nama itu 
sehingga juga menamakan saya dengan nama Only 
One,” terangnya. “Sementara Taylor karena ayah 
saya penggemar Elizabeth Taylor.” 

Diakui dr. Taylor, nama itu terkadang 
cukup merepotkan. ”Kalau ke luar negeri sering 
harus double check atau pemeriksaan lebih 
dalam di bagian imigrasi karena nama saya yang 
mencurigakan,” tutur dr. Taylor sembari tersenyum.  

Sementara itu, di tengah kesibukannya menjadi 
tenaga medis, dr. Taylor juga menyempatkan 
waktu untuk melakukan kegemarannya. Selain 
berolahraga, ayah dari dua puteri dan tiga putera 
ini juga gemar musik. Ia saat ini sedang suka 
mendengar penyanyi Dimash Kudaibergen, 
penyanyi asal Kazakhstan berusia 26 tahun yang 
dijuluki The Six-Octave Man karena kemampuannya 
bernyanyi hingga 6 oktaf. “Dia penyanyi yang luar 
biasa,” ujarnya. 
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Postur Baik 
untuk Tulang 
Belakang 
yang Sehat

Bagaimana Postur yang 
Baik untuk Punggung?

Menjaga kesehatan tulang belakang sangat 
penting, karena tulang belakang merupakan 
salah satu struktur utama penopang 

tubuh. Tulang belakang bisa mengalami beberapa 
kelainan, seperti skoliosis, kifosis, maupun lordosis. 
Dari beberapa kelainan tulang belakang itu, ada 
yang disebabkan karena kelainan genetik, tapi 
ada juga yang disebabkan karena postur tubuh 
kita yang salah.  Ya, postur tubuh yang tidak tepat 
dapat menimbulkan berbagai keluhan. Mulai dari 
nyeri punggung, sakit leher, dan nyeri bahu. Hal ini 
berdampak pada kelenturan dan keseimbangan 
tubuh, serta memengaruhi proses pernapasan dan 
pencernaan. Inilah sebabnya, kita harus menjaga 
agar postur tubuh selalu dalam posisi yang tepat, 
agar kesehatan tulang belakang selalu terjaga.

POSTUR TUBUH SAAT DUDUK
• Usahakan duduk dengan posisi bokong 

di bagian paling belakang kursi, karena 
itu dapat menyangga area punggung 
dengan baik. Jika diperlukan, Anda bisa 
menyokong area punggung bagian 
bawah dengan meletakkan bantal kecil

• Dekatkan siku dekat tubuh
• Hindari menyilangkan kaki, kedua telapak 

kaki sebaiknya menapak lantai
• Atur ketinggian kursi, sehingga sendi 

pada siku dan lutut membentuk sudut 
siku-siku (90˚)

• Saat duduk di depan komputer, pastikan 
layar monitor sejajar dengan lengan. 
Perhatikan juga jarak pandang antara 
layar dan mata

• Saat menyetir, atur posisi kursi mendekat 
pada kemudi, sehingga lutut tetap 
menekuk, tetapi kaki dapat mencapai 
pedal

SALAH BENAR

POSTUR TUBUH SAAT BERDIRI
Perhatikan hal-hal di bawah ini ketika 
berdiri:
• Posisi tubuh tegak
• Tarik bahu dan perut ke arah 

belakang (jangan berlebihan seperti 
posisi tegap khas tentara, karena 
itu bisa menyebabkan gangguan 
kelengkungan tulang belakang dan 
kelelahan pada otot)

• Biarkan tangan menggantung secara 
alami di sisi tubuh

• Beri jarak antara kaki kiri dan kanan, 
kurang lebih selebar bahu

SALAH BENAR

GAYA HIDUP
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SALAH

BENAR

POSTUR TUBUH SAAT TIDUR
Tanpa disadari, tidur menghabiskan sepertiga 
waktu seseorang dalam sehari. Oleh karena 
itu, posisi tidur yang baik juga tak kalah 
penting. Perhatikan hal-hal ini:
• Pastikan bantal berada di bawah kepala, 

bukan di bawah bahu. Ketebalan bantal 
juga harus diperhatikan agar kepala tetap 
berada pada posisi normal

• Bisa juga tidur menyamping dengan 
lutut sedikit ditekuk, tetapi jangan 
sampai posisi lutut menempel perut. 
Posisi tersebut bisa menyebabkan nyeri 
punggung

• Hindari posisi tengkurap
• Pilih kasur yang dapat menopang berat 

tubuh dengan baik, tak perlu yang terlalu 
keras dan jangan yang terlalu empuk

POSTUR TUBUH SAAT MENGANGKAT BENDA
Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengangkat 
dan membawa suatu benda yang dapat melindungi 
punggung anda dan dapat mencegah cedera.
• Hindari membungkuk setinggi pinggang ketika 

mengambil sesuatu. Hal ini dapat menciptakan 
ketegangan pada punggung dan memperbesar risiko 
cedera.

• Kaki anda memisah, dengan satu kaki sedikit ke depan 
dari kaki yang lain. Ini memberikan basis penyangga 
yang lebar, lebih stabil, lebih bertenaga, dan lebih kuat.

• Tekuk lutut anda dan berjongkok,  jaga punggung 
anda tetap lurus dan kepala anda juga lurus selama 
mengangkat. Posisi ini memberikan kekuatan yang lebih 
untuk otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan 
punggung anda.

#1 #2

#3
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Waspadai Sindrom 
“Text Neck”
karena Kecanduan Smartphone

Dilansir dari We Are Social, 
disebutkan pada awal tahun 2020 
ada 338,2 juta masyarakat Indonesia 
yang memiliki smartphone, dengan 
160 juta pengguna aktif media sosial 
(medsos). Bila dibandingkan dengan 
tahun 2019, maka pada tahun ini ada 
peningkatan 10 juta orang Indonesia 
yang aktif di medsos. Pengguna aktif 
smartphone dan media sosial ini 
bukan hanya pada kalangan anak 
muda saja, namun dari remaja hingga 
usia lanjut (16 hingga 64 tahun).
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Fenomena masifnya penggunaan smartphone 
ini cukup mengkhawatirkan, pasalnya, terdapat 
fakta lain yang muncul akibat banyaknya 

pengguna smartphone yang mengakibatkan nyeri 
atau sakit pada kepala, leher, hingga punggung. 
Kondisi ini kemudian disebut sindrom Text Neck.

Sindrom Text Neck adalah nyeri di leher, 
otot leher, dan bahu, bahkan mungkin melibatkan 
degenerasi tulang, persendian, atau cakram tulang 
belakang di leher. Hal ini menjadi masalah apabila 
cedera di sekitar leher terjadi berulang kali akibat 
penggunaan ponsel dalam jangka waktu yang lama.

Gejala Sindrom Text Neck
• Leher kaku dan sulit bergerak saat 

menggerakkan leher
• Nyeri biasanya di bagian leher bawah dan nyeri 

terasa tumpul atau tajam seperti ditusuk pada 
kasus yang sudah berat

• Nyeri menyebar hingga terasa di bahu dan 
lengan

• Kelemahan otot-otot bahu
• Sakit kepala 
• Nyeri lebih terasa saat leher menunduk.
• Nyeri atau kesemutan, kebas, yang menjalar 

hingga bahu, lengan, tangan, dan/atau jari 
tangan.

Akibat dari Text Neck Syndrome
Bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dapat 

menyebabkan nyeri leher dan punggung yang 
kronis, baik pada orang dewasa maupun anak-
anak. Pada anak-anak, saat mereka memasuki usia 
20-30 tahun akan terjadi perubahan degenaratif 
pada postur tubuh mereka. Kemungkinan mereka 
akan memiliki postur bungkuk pada usia yang relatif 
masih muda. 

Bukan hanya itu, sindrom ini juga bisa 
mengganggu kesehatan mereka yang dapat 
berakibat anak-anak mengkonsumsi obat-obatan 
lebih banyak atau bahkan menjalani operasi di 
usia muda. Kondisi text neck yang menahun juga 
dapat mengakibatkan bantalan antar-ruas tulang 
belakang keluar dari posisi sebelumnya sehingga 
menekan saraf. Saraf pada leher berfungsi untuk 
mengatur nafas. Jika saraf tersebut rusak, maka kita 
akan mengalami kesulitan dalam bernafas.

Bagaimana Mengatasi
Text Neck Syndrome

• Batasi Penggunaan Smartphone
Saat postur seseorang berada pada posisi 

tegak, maka kepala akan seimbang dengan leher. 
Namun saat kepala menunduk, maka kondisi 
kepala dan leher menjadi tidak seimbang.

• Posisikan Smartphone Sejajar dengan Mata
Bila terpaksa menggunakan smartphone 

dalam waktu lama, usahakan posisi smartphone 
sejajar dengan posisi mata. Sebuah studi 
mengatakan bahwa berat kepala manusia pada 
posisi netral sekitar 5-6 kg. Pada posisi menunduk 
dengan sudut 15 derajat berat ini bertambah 14 
kg, lalu pada sudut 30 derajat bertambah 20 kg, 
30 kg pada posisi menunduk 60 derajat. Dapat 
dibayangkan berapa berat yang harus ditopang 
oleh leher setiap harinya saat Anda menggunakan 
smartphone dengan kepala menunduk?

• Istirahat saat Menggunakan Smartphone
Berilah istirahat pada diri Anda sekitar 20-

30 menit sekali saat sedang menggunakan 
smartphone. Letakkan smartphone sekitar 2-3 
menit untuk memberikan kesempatan kepada 
leher, punggung, dan bahu agar dapat berelaksasi.

• Lakukan Peregangan Otot
Tundukkan dan tengadahkan kepala secara 

bergantian, lalu tekuk ke kanan dan kiri bergantian. 
Juga lakukan gerakan memutar bahu searah dan 
berlawanan arah jarum jam secara bergantian. 
Dengan peregangan ini diharapkan otot dapat 
kembali normal dan terhindar dari sindrom text 
neck.

• Hubungi Dokter
Bila nyeri leher yang Anda rasakan masih terus 

berlanjut maka saatnya untuk mengunjungi dokter. 
Semakin cepat Anda mendapatkan perawatan dari 
ahlinya, semakin sedikit risiko atau akibat yang 
dapat terjadi pada kesehatan Anda.

SALAH BENAR

GAYA HIDUP
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Halo dokter, saya laki-laki berusia 17 tahun, 
3 tahun yang lalu saya mengalami cedera saat 
bermain voli. Bagian punggung saya berbenturan 
dengan teman. Sejak saat itu sampai sekarang 
punggung terasa nyeri. Untuk menghilangkan 
nyeri saya selalu pijit dan minum obat penghilang 
rasa nyeri. Namun, nyeri ini selalu kambuh sampai 
sekarang. Apakah saya harus periksa, dok? Yang 
saya takutkan jika periksa adalah disuruh operasi. 
Saya khawatir lumpuh atau operasinya gagal karena 
saya masih muda. Mohon penjelasannya dokter. 
Terima kasih.

Yth. Sdr. Galen
Untuk keadaan nyeri akibat cedera yang 

sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sebaiknya 
kita lakukan pemeriksaan yang lengkap untuk 
mengetahui penyebabnya. Dapat dilakukan 
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologi (X-Ray 
dan MRI). 

Sebagian besar nyeri pada pada tulang 
belakang dapat diatasi secara non-operasi. 
Kalaupun diperlukan tindakan operasi, dengan 
teknologi saat ini dapat mengurangi risiko 
komplikasi seperti kelumpuhan yang ditakutkan 
oleh saudara Galen. 

Saran saya,  segera periksakan ke dokter 
untuk mengetahui penyebab nyeri tulang belakang 
yang berkepanjangan agar dapat segera dilakukan 
pengobatan.

Q

?? ?

A

Galen

dr. Carlos Garcia, Sp.OT (K) Spine

Jember, Jawa Timur

Senin 18.00-20.00 | Selasa 18.00-20.00 | Rabu 18.00-20.00
Jumat 18.00-20.00| Sabtu 9.00-11.00
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Satu Dekade RSOT

Dalam rangka memperingati hari jadinya 
yang ke-10, RS Orthopedi dan Traumatologi 
Surabaya telah menyelenggarakan beberapa 

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama bulan 
Oktober 2020.

Perayaan ulang tahun ke-10 kali ini sedikit 
berbeda  dengan tahun-tahun sebelumnya 
dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang 
membatasi ruang kegiatan yang berhubungan 
dengan interaksi sosial secara langsung. Namun, 
acara HUT RSOT ke-10 tetap meriah dengan 

beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan 
sebulan penuh di Oktober 2020. 

Rangkaian kegiatan tersebut adalah Photo 
Contest dengan tema “Tulang Sehat Dimulai Dari Diri 
Sendiri”. Photo Contest ini diikuti oleh masyarakat 
dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta 
diwajibkan mengunggah foto dan membubuhkan 
caption atau sedikit deskripsi tentang maksud 
dari foto dan harus sesuai dengan tema yang 
ada. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan 
edukasi dan informasi serta menyadarkan 
masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga 
kesehatan tulang agar tetap sehat. 

Sementara itu, acara Orthopedic Idol yang 
dikhususkan untuk seluruh karyawan di RSOT 
dengan menyanyikan lagu “Tatu” ciptaan Alm. 
Didi Kempot, juga telah memunculkan bakat-
bakat terpendam yang dimiliki oleh karyawan RS 
Orthopedi dan Traumatologi Surabaya. Selanjutnya, 
acara ditutup dengan kegiatan Scientific Ilmiah 
“Orthopedic Spine Cases, Diagnosis and 
Treatments During Covid-19 : Learning by Case 
Discussion”  yang digelar pada hari Sabtu, 31 
Oktober 2020. 

Rumah sakit Orthopedi dan Traumatologi 
(RSOT) Surabaya sudah mencapai usia 
satu dekade dan merupakan perjalanan 
yang cukup panjang dan patut untuk 
diberikan apresiasi. RSOT Surabaya terus 
melakukan perbaikan dalam pelayanan. 
Berlandaskan visi dan misi RSOT 
termotivasi untuk terus berinovasi dalam 
bidang pelayanan kesehatan, terutama 
dalam bidang orthopedi dan Traumatologi. 

KILAS

ORTHOCARE  ·  EDISI 1330



Photo Contest
“Tulang Sehat 
Dimulai Dari 
Diri Sendiri”

Scientific Ilmiah Seminar
“Orthopedic Spine Cases, Diagnosis, and Treatments 
During Covid-19 : Learning by Case Discussion”

Seminar ilmiah ini diikuti oleh dokter spesialis 
orthopedi, dokter umum, PPDS hingga mahasiswa 
jurusan kedokteran dari seluruh Indonesia. Dengan 
pemateri yang sangat ahli pada  bidangnya, seminar 
ilmiah ini mendapatkan respon dan antusiasme 
yang luar biasa dari peserta.

Dengan usia yang sudah mencapai satu 
dekade ini, RSOT diharapkan mampu menjadi 
rumah sakit dengan performa yang semakin 
meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. 
Menjadi rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kesehatan pada bidang orthopedi 
dan traumatologi dengan menghadirkan fasilitas 
teknologi kesehatan yang paling mutakhir guna 
menunjang pelayanan kesehatan yang maksimal.

KILAS
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