




Luka Kecil, Nyeri Minimal, dan Hasil Maksimal
Metode Minimally Invasive Surgery pada Sport Injury

Hati-Hati, Pakai High Heels Bisa Akibatkan
Masalah pada Tulang 

MRI Weight Bearing: Terobosan untuk Diagnostik 
yang Lebih Tepat dan Akurat, 
Satu-Satunya di Indonesia Timur. 

Jovita, Pebasket Timnas Senior: 
Rumah Sakit Indonesia Tak Kalah dari Luar Negeri

Teknik Terkini dalam Penanganan Masalah
Tulang Belakang di RSOT 
Penanganan permasalahan tulang belakang yang 
membutuhkan pembedahan terus bertransformasi. 
Operasi berbasis endoscopic dengan sayatan sangat kecil 
juga terus berkembang untuk memastikan penanganan 
yang lebih maksimal. Terbaru, ada teknik Biportal 
Endoscopic yang memiliki keunggulan tersendiri.

Penerapan MRI 
Weight Bearing 
pada Kasus
Tulang Belakang 
Sebagai salah 
satu spine center 
RSOT Surabaya 
sangat serius 
dalam pemanfaatan 
teknologi diagnostik 
untuk penanganan 
yang lebih baik.
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Sebagai rumah sakit khusus orthopedi 
dan traumatologi, RSOT berkomitmen 
dalam penerapan teknologi kesehatan 
untuk memastikan penanganan kese-
hatan yang lebih maksimal. Termasuk 
pengaplikasian teknik operasi terkini 
dan ditunjang dengan pemeriksaan 
radiologi dengan peralatan paling up 
to date.  
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MISI RSOT

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

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
Teknologi kesehatan berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan 

akan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal. Sebagai rumah sakit yang concern pada pe-
nanganan masalah tulang dan sendi, Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi (RSOT) Surabaya 
memiliki komitmen kuat dalam penerapan teknologi terkini, guna memastikan pelayanan medis 

yang lebih optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan penerapan teknik penanganan terkini
berbasis endoscopic surgery seperti Biportal Endoscopic Spine Surgery, dan berbagai teknik 

minimally invasive surgery lainnya. Dukungan peralatan radiologi yang up to date seperti MRI 
Weight Bearing juga dihadirkan sebagai upaya memaksimalkan hasil penanganan. 
Semua ulasannya bisa Anda baca di majalah Orthocare edisi ini. Harapan kami, majalah 

ini bisa menjadi media edukasi yang baik bagi masyarakat dalam rangka penanganan masalah 
tulang dan sendi yang lebih optimal. Selamat membaca.

Salam Sehat, 
dr. Gwendolin Mustika Dewi, MARS 

DIREKTUR RSOT SURABAYA

- Degenerative Spine 
- Spine Trauma
- Scoliosis
- Spine Reconstruction
- MISS (Minimally Invasive Spine      
  Surgery)
- Arthroplasty
- Arthroscopy
- Sport Injury
- Hand Microsurgery
- Foot and Ankle

LAYANAN UNGGULAN RSOT 2022:

TIM REDAKSI



MRI of Weight Bearing & 
Dynamic Actual Movement. “An 
ideal Musculoskeletal Imaging” 
Diagnostic Breakthrough for 
Joint, Spine, and Sport Injury

WEbINAR 
MEDIS

KILAS

S
eminar yang dirancang untuk Mengenalkan 
Teknologi baru di RSOT yaitu MRI Weight 
Bearing yang dihadirkan khusus untuk 

menunjang penegakan diagnosa khusus bidang 
muskuloskeletal (otot, tulang, sendi dan jaringan 
di sekitarnya).

Sasaran peserta : Dokter Umum, Dokter 
Spesialis Orthopedi & Traumatologi, Dokter 
Spesialis Neurologi, Dokter Spesialis Bedah 
Umum, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & 
Rehabilitasi, dan PPDS di seluruh Indonesia.

Ada tiga pembicara dalam webinar tersebut, 
dua pembicara merupakan dokter spesialis di RS 
Orthopedi & Traumatologi Surabaya dan satu 
pembicara dari Italy. Ketiga pembicara tersebut 
yaitu :
1. Dr. dr. Komang Agung S, Sp.OT (K) Spine,. FICS
2. Dr. dr. Rosy Setiawati, Sp.Rad (K)
3. Prof Mikael Boesen MD. PhD

Webinar ini dipimpin oleh moderator dari 
Italy yaitu Giacomo Pedretti. Selain mendapatkan 
materi, webinar yang dilaksanakan pada Sabtu, 
4 Juni 2021 ini juga memberikan fasilitas SKP 
(Satuan Kredit Profesi) sebesar ; 3 SKP IDI untuk 
peserta ; 8 SKP IDI untuk pembicara ; dan 1 SKP 
IDI untuk panitia.

Webinar dilaksanakan secara online melalui 
aplikasi Go to Webinar yang dimulai pukul 19.00 
WIB dan berakhir pada pukul 21.30 WIB. Jumlah 
peserta yang join webinar sebanyak 319 orang 
yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia dan 
Luar Indonesia (India, Angola, Brunei Darussalam, 
India, Irak, Irlandia, Malaysia, Thailand, USA).

MRI yang dihadirkan RSOT Surabaya 
ini merupakan MRI Weight Bearing pertama 
yang dihadirkan untuk masyarakat wilayah 
Indonesia Timur. RSOT terus berkomitmen dalam 
memberikan pelayanan terbaik dengan teknologi 
terkini untuk seluruh masyarakat di penjuru 
tanah air. Sehingga dengan hadirnya MRI Weight 
Bearing dan sounding melalui kegiatan webinar 
ini, RSOT dapat lebih berkontribusi dalam 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
tim dokter dapat merujuk pasien dengan keluhan 
orthopedi ke RSOT Surabaya yang membutuhkan 
pemeriksaan penunjang dengan alat ini.
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Apa itu Stroke?
Stroke adalah suatu keadaan ditemukan-

nya tanda klinis yang mendadak, berupa defi-
sit neurologik fokal dan/atau global, karena ke-
lainan pembuluh darah otak, berlangsung 24 
jam atau lebih (WHO).

Defisit neurologik fokal adalah gejala 
akibat gangguan fungsi sebagian area otak, 
contoh: kelumpuhan salah satu sisi tubuh/ 
bicara pelo/gangguan bahasa/wajah merot.  
Defisit neurologik global adalah gejala akibat 
gangguan fungsi seluruh bagian otak, berupa 
penurunan kesadaran atau kejang.

 
Bagaimana Stroke Dapat Terjadi ?

Stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke 
penyumbatan dan stroke perdarahan. Stroke 
penyumbatan adalah stroke akibat pembuluh 

darah otak yang buntu dan aliran darah ke 
jaringan otak menjadi terhambat, sedangkan 
stroke perdarahan adalah stroke akibat pembuluh 
darah yang pecah, menimbulkan penekanan dan 
kerusakan area otak di sekitarnya. 

Stroke penyumbatan sendiri dapat di-
bagi menjadi dua, yaitu stroke trombotik; 
penyumbatan akibat dinding pembuluh da-
rah otak yang menebal, dan stroke emboli;  
penyumbatan akibat bekuan darah yang berasal 
dari jantung atau pembuluh darah besar lain di 
luar otak.

Otak memiliki berbagai macam fungsi 
tergantung pembagian areanya (lihat gambar 
pembagian area otak), karena itu gejala tiap 
orang berbeda, tergantung lokasi kerusakan 
otak dan pembuluh darah yang dialaminya.
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MENGENAL
STROKE
Gejala, Penyebab, dan Komplikasinya

Stroke merupakan penyakit penyebab kematian kedua dan penyebab 
kecacatan ketiga di dunia. Di Indonesia sendiri , periode 2013-2018, terdapat 
peningkatan kejadian stroke dari 7% menjadi 10,9%, dengan angka kecacatan 
yang tinggi.



JADWAL PRAKTEK:
Senin  16.00-18.00 
Rabu  17.00-18.00

dr. Nita Kurniawati,
Sp. S

Apa Faktor Risiko terjadinya 
Stroke?

Faktor risiko terjadinya stroke dibagi 
menjadi dua bagian besar yaitu modifiable (dapat 
diperbaiki) dan non-modifiable (tidak dapat 
diperbaiki). Contoh faktor risiko modifiable adalah 
hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterolemia. 
Sedangkan contoh faktor risiko non-modifiable 
adalah usia, jenis kelamin, dan ras. 

Gejala Awal Stroke
Pada stroke penyumbatan, umumnya 

pasien mengalami gejala ringan yang sering 
diabaikan, seperti kesemutan separuh wajah/ 
badan/pelo yang membaik sendiri, esoknya 
baru gejala kelumpuhan separuh badan men-
jadi jelas. Serangan umumnya pagi hari bangun 
tidur, jarang disertai nyeri kepala, muntah/ 
penurunan kesadaran.

Sedangkan stroke perdarahan, karena 
pecahnya pembuluh darah di otak dan menim-
bulkan penekanan ke area sekitarnya, gejala 
dominan adalah nyeri kepala. Umumnya muncul 
ketika aktivitas (misal marah, mengejan, olah raga) 
kemudian diikuti kelumpuhan alat gerak separuh 
tubuh, pelo, wajah merot, atau menimbulkan 
penurunan kesadaran, hingga kejang.

Penanganan Awal Stroke
Dalam penanganan stroke, terdapat istilah 

“Time is brain”. Untuk menyelamatkan fungsi 
otak, kita berpacu dengan waktu. Seiring ber-
jalannya waktu, daerah otak yang mengalami 
kematian akan semakin luas, berisiko kematian/ 
kecacatan yang lebih besar (lihat gambar, red).

Untuk stroke penyumbatan, dilakukan 
tindakan reperfusi (melancarkan aliran darah) 
menggunakan obat golongan rTPA = recombi-
nant Tissue Plasminogen Activator. Tindakan 
harus dilakukan di rumah sakit  dengan tenggat 
waktu (Golden Hour) 3-4 jam setelah kejadi-
an stroke. Pasien harus istirahat total, dan 
dilakukan  penatalaksanaan terhadap fak-
tor risiko yang sebelumnya dimiliki oleh 
pasien yang belum terkontrol, misal: pe-
nyakit jantung/hipertensi/diabetes.

Karena itu, orang dengan gejala 
stroke seperti di atas yang sifatnya men-

dadak  secepatnya harus memeriksakan diri ke 
UGD rumah sakit dengan fasilitas  CTScan/ MRI 
kepala, karena dibutuhkan sebelum melakukan 
tindakan reperfusi.  

Untuk stroke perdarahan, karena perda-
rahan menimbulkan penekanan ke daerah otak 
sekitarnya, dan risiko kematiannya lebih besar, 
maka penatalaksanaan awal adalah mengontrol 
tekanan darah,  perawatan di ruang intensif, dan 
bila perlu tindakan operasi. 

Pencegahan Stroke dan Risiko 
Jatuh

Pasien stroke memiliki risiko jatuh tinggi,  kare-
na kelumpuhan yang mendadak atau akibat kecacat-
an permanen sisa gejala stroke, sehingga menimbul-
kan trauma pada bagian tubuh yang lain, misal patah 
tulang paha, akhirnya pasien harus menjalani prose-
dur operasi. Sekitar 37% pasien stroke mengalami 
kejadian jatuh dalam 6 bulan setelah stroke.

Pencegahan stroke yaitu kontrol terhadap 
faktor risiko seperti penyakit jantung/diabetes/hi-
pertensi (rutin pemeriksaan laboratorium/kontrol ke 
dokter), serta mempertahankan lifestyle yang baik 
(olah raga, tidur cukup, hindari stres, tidak merokok/
konsumsi alkohol), sedangkan pencegahan kejadian 
jatuh pada pasien stroke dapat dilakukan dengan 
program latihan untuk memperkuat anggota gerak 
bawah dan keseimbangan; modifikasi area sekitar 
aktivitas pasien, misal modifikasi tembok dengan 
tempat pegangan tangan supaya pasien dapat ber-
latih berjalan dengan aman, atau modifikasi lantai 
dengan karpet khusus agar tidak licin. 
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Teknik Terkini dalam
Penanganan Masalah
Tulang Belakang di RSOT
Biportal Endoscopic Spine Surgery

Penanganan permasalahan tulang bela-
kang yang membutuhkan tindakan 
pembedahan terus bertransformasi. 
Operasi berbasis endoscopic dengan 
sayatan sangat kecil atau Percutaneous 
Endoscopic Lumbar Discectomy (PELD), 
juga terus berkembang untuk memas-
tikan penanganan yang lebih maksimal. 
Terbaru, ada teknik Biportal Endoscopic 
yang memiliki keunggulan tersendiri.
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JADWAL PRAKTEK:
Senin  11.00-16.00
Selasa  11.00-16.00
Rabu  11.00-16.00
Kamis  11.00-16.00
Jumat  11.00-16.00
Sabtu  11.00-14.00
Minggu    BY APP

dr. Komang Agung,
dr., Sp.OT (K)

P
ercutaneous Endoscopic Lumbar Discec-
tomy (PELD) adalah teknik operasi tulang 
belakang dengan sistem minimally 

invasive spine surgery, yakni operasi dengan 
sayatan sangat kecil, sekitar 1 cm. Dengan 
luka yang sangat kecil itu, pendarahan menjadi 
sangat sedikit, kerusakan jaringan otot dan 
struktur ligamen juga sangat minim, waktu 
pemulihan yang cepat, hingga bekas operasi 
yang hampir tidak terlihat.

Teknik operasi minimally invasive dengan 
luka sangat kecil ini terus berkembang. Dari 
awalnya menggunakan satu lubang atau 
disebut dengan Uniportal Endoscopic Spine 
Surgery, menjadi Biportal Endoscopic Spine 
Surgery (BESS) yang memiliki kelebihan ter-
sendiri karena dilakukan dengan dua lubang. 

”Sebenarnya baik uniportal maupun bi-
portal sama-sama detil. Hasilnya juga sama-
sama baik. Hanya untuk biportal, dokter akan 
lebih mudah untuk mencapai target yang lebih 
sulit, karena menggunakan dua tangan dan 
dua lubang. Tetapi tujuannya sama,” terang 
Dr. dr, Komang Agung I. S. Sp. OT (K) Spine, 
dokter ahli tulang belakang dari Rumah Sakit 
Orthopedi dan Traumatologi (RSOT) Surabaya. 

dr. Komang menuturkan, teknik minimally 
invasive banyak diaplikasikan pada pasien 
geriatri atau orang lanjut usia. ”Peralatan ini 
meminimalkan rasa sakit, karena pasiennya 
datang dengan rasa sakit. Kalau open surgery 
(operasi dengan sayatan lebar, red), pasien 
lebih sakit, lebih lama mobilisasinya. Padahal 
pasiennya lebih banyak orang tua. Yang kita 
butuhkan secepatnya melakukan rehabilitasi 
dan rasa sakit seminimal mungkin. Pendarahan 
juga sangat sedikit. Sekitar 25 cc, paling ba-
nyak 50 cc,” papar dr. Komang.

Rehabilitasi atau waktu pemulihan yang 
sangat cepat ini juga menjadi keunggulan 
utama dari teknik operasi minimally 
invasive. Dimana dengan teknik ini, pa-
sien tidak perlu terlalu lama berada 
di rumah sakit pasca operasi. Pasien 
sudah dapat melakukan latihan satu 
hari pasca operasi, dan rata-rata sudah 
dapat pulang dari rumah sakit pada hari 
kedua setelah operasi. 

Selain teknik operasi, hasil pe-
nanganan pada tulang belakang juga 

banyak bergantung pada bagaimana dokter 
menentukan target sakit dengan tepat. ”Pada 
penanganan tulang belakang, dibutuhkan pre-
sisi yang sangat akurat untuk mencapai hasil 
maksimal. Harus jeli dalam menentukan target 
sakit. Kalau target sakitnya pas, tentu obat atau 
penanganannya juga pas. Jadi bukan sekedar 
mengobati, tapi juga bagaimana menentukan 
sumber sakitnya itu sangat penting,” tandas dr. 
Komang.

Pemasangan Screw 
Tanpa Sayatan Lebar 

Keunggulan lainnya yang dimiliki minimally 
invasive adalah dapat dikombinasikan atau 
diaplikasikan pada kebutuhan pemasangan 
screw pada kasus trauma tulang belakang, 
dimana di masa sebelumnya dilakukan dengan 
sayatan lebar. 

Pemasangan screw dapat dilakukan dari 
area luar dengan bantuan peralatan endoscopic, 
tanpa membuat insisi ulang. Pasien akan lebih 
nyaman dan tidak merasakan sakit dibanding 
dengan sayatan lebar dengan menggunakan tek-
nik open surgery. ”Di RSOT, (pemasangan) enam 
medical screw kita tidak perlu buka (tidak perlu 
sayatan lebar, red). Operasi-operasi yang bisa 
kita lakukan dengan minimal invasive, tidak kita 
buka,” jelas dr. Komang. 

dr. Komang menjelaskan, dari berbagai per-
masalahan pada tulang belakang, yang paling 
sering ditangani dengan teknik minimally invasive 
adalah masalah tulang belakang karena faktor 
degeneratif, infeksi, dan patah tulang belakang. 
”Kita akan tentukan bisa ditangani dengan mini-
mally invasive atau tidak, karena tidak semua 
teknik sesuai dengan penyakitnya,” tutupnya. 



Luka Kecil, Nyeri 
Minimal, dan Hasil 
Maksimal
Metode Minimally Invasive Surgery 
pada Sport Injury 

Operasi seringkali menjadi momok bagi banyak 
orang, karena identik dengan sayatan yang panjang 
dan berakibat pada berbagai komplikasi pasca 
operasi, mulai rasa nyeri hingga waktu pemulihan 
yang lama. Kini teknik kedokteran modern mengenal 
teknik arthroscopy, metode operasi Minimally 
Invasive Surgery (MIS) dengan sayatan kecil hanya 
sekitar 1 cm, dan sederet kelebihan lainnya.
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JADWAL PRAKTEK:
Senin  14.00-18.00
Selasa  14.00-18.00
Rabu  14.00-18.00
Kamis  14.00-18.00
Jumat  14.00-18.00
Sabtu  10.00-15.00
Minggu    BY APP

dr. Gede Chandra,
Sp.OT

A
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rthroscopy merupakan tindakan bedah 
dengan metode minimally invasive 
Surgery yang dilakukan dengan membuat 

sayatan yang kecil untuk memasukkan selang 
atau alat kecil yang dilengkapi senter dan 
kamera untuk melakukan diagnosis sekaligus 
penanganan gangguan sendi. Baik sendi lutut, 
bahu, pergelangan tangan dan kaki, serta 
tulang belakang. 
 Dengan luka sayatan hanya sekitar 1 
cm, arthroscopy memiliki banyak keunggulan 
dibandingkan dengan teknik operasi open 
surgery atau operasi dengan sayatan lebar. 

Menurut dr. Gede Chandra, Sp. OT, 
karena dilakukan dengan sayatan kecil, 
kerusakan jaringan yang terjadi saat operasi 
dengan metode arthroscopy juga sangat 
minim, dan membuat proses rehabilitasi dan 
pemulihannya juga menjadi lebih singkat. 

Hal ini berbeda dengan teknik operasi 
dengan luka besar yang akan membuat ke-
luhan yang muncul setelah operasi menjadi 
lebih banyak. Nyeri di bekas luka operasi, 
kaku, dan yang hal-hal yang sifatnya kosmetik 
seperti munculnya keloid, akan berimbas pada 
pada periode pemulihan yang lebih panjang. 
”Pada kasus sport injury, pasien atau atlet juga 
bisa segera kembali ke peak performace atau 
performa awalnya sebelum mengalami cedera,” 
terang dr. Gede. “Kalau operasi biasa, kita harus 
merobek jaringan yang vital, setelah itu ditutup 
lagi. Seringkali proses penutupan itulah yang 
membuat pemulihannya jadi lebih panjang.” 

Operasi dengan metode arthroscopy 
ini cukup banyak dilakukan pada kasus-kasus 
cedera olahraga. Yang paling sering ditangani 
dengan arthroscopy adalah cedera Anterior 
Cruciate Ligament (ACL), yakni kerusakan 
atau robekan pada ligamen di bagian lutut 
yang menghubungkan tulang bagian paha 
bagian bawah dengan tulang kering untuk 
menjaga kestabilan lutut. Cedera ini 
sering dialami atlet olahraga high impact 
yang bertumpu pada lutut seperti sepak-
bola, basket, bulutangkis, dll. 
 “Arthroscopy juga bisa diapli-
kasikan pada kasus yang tidak umum, 
misalnya cedera pada dua atau lebih 
ligamen pada lutut,” terang dr. Gede. 
“Pernah saya menangani kasus robekan 

pada tiga ligamen dan dislokasi lutut, akibat 
salah tumpuan saat berolahraga badminton. 
Dari operasi arthroscopy, dilakukan rekonstruksi 
ligamen-ligamen yang robek. Hasilnya sangat 
baik.”
 Dilanjutkan dr. Gede, secara anatomis, 
metode arthroscopy juga tepat diaplikasikan 
untuk mengembalikan bagian yang cedera persis 
seperti bentuknya semula. “Misal pada sendi 
bahu. Pada operasi tradisional dengan metode 
terbuka, lebih sulit untuk mengembalikan kon-
disi anatomi pasien. Anatomical surgery is 
more likely to be done with minimally invasive 
surgery,” ujar dr. Gede

Sayatan Kecil, Hasil Maksimal

  Dengan arthroscopy yang dilengkapi 
kamera, alat bisa masuk jauh ke dalam bagian 
sendi yang sulit dijangkau, dan dokter bisa 
melihat lebih detil. Bahkan bisa mendeteksi 
kerusakan-kerusakan kecil yang tidak bisa 
dilakukan dengan operasi biasa. “Saya pernah 
menangani cedera bahu. Saat dicek, terlihat 
normal. Tapi dengan arthroscopy, ketemu ada 
robekan kecil sekali. Akhirnya cedera yang 
selama ini tidak ditemukan, bisa ditangani.”  
 Hampir semua cedera melibatkan 
persendian dapat ditangani dengan arthroscopy. 
“Yang paling penting dicatat adalah mindset 
bahwa pembedahan itu sangat sulit, sakit, dan 
pemulihan yang lama itu harus diubah. Itu yang 
membuat orang takut dan tindakan operasi 
menjadi momok yang menakutkan. Dan perlu 
diingat bahwa tidak semua kasus berakhir 
di meja operasi. Hanya sedikit yang harus 
dilakukan tindakan operasi,” tutup dr. Gede.
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STETOSKOP

Arthroscopy,
Penanganan Terkini
pada Masalah Sendi
dr. Theri: Tidak Semua Harus Operasi

Arthroscopy merupakan prosedur operasi orthopedi yang 
menggunakan metode minimally invasive surgery (MIS), 
dengan membuat minimal dua luka sayatan yang sangat 
kecil, sebesar 1/2 cm - 1 cm untuk memasukkan kamera dan 
instrumen penanganan ke dalam sendi. Dokter melakukan 
tindakan dengan bantuan layar untuk memonitor tindakan. 
Metode ini memiliki banyak keunggulan. Apa saja?   
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JADWAL PRAKTEK:
Senin  17.00-19.00
Selasa  15.00-17.00
Rabu  13.00-15.00
Kamis  17.00-19.00
Jumat  15.00-17.00
Sabtu  13.00-15.00
Minggu    BY APP

dr. Theri Effendi, Sp.OT (K) 
Hand, Upper Limb 
and Microsurgery

S
esuai namanya, arthros yang artinya sendi 
dan copy yakni melihat serta mengamati, 
arthroscopy merupakan metode operasi 

yang dilakukan oleh dokter ahli bedah orthopedi 
yang dilakukan untuk memvisualisasikan, men-
diagnosis, dan mengobati masalah-masalah di 
bidang orthopedi, terutama di sendi. 

Karena dilakukan dengan metode Minimally 
Invasive Surgery (MIS) dengan luka sayatan 
yang sangat kecil, arthroscopy memiliki banyak 
keunggulan dibanding dengan metode open 
surgery atau operasi dengan sayatan besar 
yang banyak dilakukan sebelumnya. 

Beberapa kelebihan arthroscopy dianta-
ranya adalah pendarahan yang minimal, pe-
mulihan yang lebih cepat, dan meminimalkan 
keluhan-keluhan pasca operasi seperti rasa 
nyeri atau keluhan lain yang diakibatkan oleh 
luka sayatan yang besar saat operasi. 

”Dengan arthroscopy, dokter juga bisa 
lebih efektif dalam penanganan masalah sendi, 
karena bisa menjangkau area yang sulit di 
dalam sendi. Kalau di open surgery malah tidak 
bisa. Pengerjaannya pun relatif lebih cepat,” 
papar dr Theri Effendi, Sp. OT (K) Hand, Upper 
Limb and Microsurgery dari RSOT Surabaya. 
”Karena lukanya kecil, penyembuhan juga lebih 
cepat. Secara kosmetik pun lebih baik.  Karena 
tidak ada keloid, dll.”

Ditambahkan dr. Theri, hampir semua 
masalah persendian dapat ditangani dengan 
arthroscopy, kecuali problem berat dan kom-
plek, seperti patah tulang yang komplek, 
dll. Yang paling sering adalah cedera pada 
lutut, bahu, pergelangan tangan, dan ankle. 
Sekarang juga mulai diterapkan arthroscopy 
untuk permasalahan di siku dan pinggul.

Pada cedera bahu, arthroscopy efektif untuk 
menangani beberapa problem utama yang 
sering terjadi pada cedera bahu, diantaranya 
perbaikan rotator cuff tendon, memperbaiki 
labrum yang sobek paska trauma/dislokasi 
bahu, memperbaiki robekan tendon, 
menghilangkan pertumbuhan tulang 
berlebih, dan membersihkan jaringan 
yang ada di area sendi bahu. 

“Kasus cedera bahu ini banyak ter-
jadi pada cedera olahraga. Arthroscopy  
bahu efektif mengurangi sakit dan ke-
kakuan, serta membuat bahu lebih stabil. 

Tingkat keberhasilannya untuk memperbaki 
rotator cuff dan labrum bisa sampai 95%,” terang 
dr. Theri. “Sementara untuk usia lanjut, yang 
paling sering adalah frozen shoulder, sindroma 
kaku pada bahu susah digerakkan. Biasanya 
disebabkan peradangan pada sendi bahu, itu 
juga bisa ditangani dengan arthoscopy.” 

Arthoscopy dilakukan dengan dua pilihan 
metode pembiusan, tergantung pertimbangan 
dokter anestesi. Yang pertama adalah bius 
total dimana pasien dibuat tertidur dan tidak 
merasakan apapun di sekujur tubuhnya saat 
operasi berlangsung, dan bius regional yakni 
pasien mati rasa hanya pada area yang sedang 
dilakukan operasi. Namun pada bius regional, 
umumnya pasien tetap ditidurkan dengan 
pertimbangan kenyamanan pasien.

Tidak Semua Harus Operasi 
dr. Theri menekankan bahwa tidak semua 

kasus cedera pada persendian harus ditangani 
dengan operasi. Umumnya pasien akan terlebih 
dahulu menjalani perawatan non-operasi seperti 
konsumsi obat, penyuntikan, dan serangkaian 
latihan. ”Jika dengan itu semua tidak membaik, 
maka pilihannya operasi,” terang dr. Theri. 
”Banyak pasien yang merasa sakit, merasa ada 
keterbatasan karena tidak bisa bergerak, dll. 
Setelah dicoba obat, fisioterapi, penyuntikan 
yang rutin, dan lainnya tidak ada perbaikan, 
baru dilakukan tindakan.”

Fisioterapi, lanjut dr. Theri juga memiliki 
peranan penting dalam penanganan masalah 
sendi. Fisioterapi atau latihan yang baik dan 
benar akan membuat penanganan lebih mak-
simal. 



MRI Weight Bearing
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Sebagai salah satu cabang kedokteran 
yang memiliki peran yang sangat pen-
ting di dalam penegakan diagnosa 
dan penanganan kesehatan, teknologi 
radiologi terus berkembang secara 
cepat dan dinamis, sesuai dengan 
perkembangan ilmu kedokteran, yang 
membutuhkan alat pemeriksaan yang 
lebih akurat. MRI Weight Bearing 
adalah salah satunya. 

Terobosan untuk Diagnostik yang Lebih Tepat dan Akurat, 
Satu-Satunya di Indonesia Timur

elama ini, dunia kedokteran mengenal Mag-
netic Resonance Imaging (MRI) sebagai 
pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan 

dengan menggunakan teknologi magnet dan 
gelombang radio, untuk mendapatkan tampilan 
organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh 
secara rinci. Dalam pemeriksaan MRI, pasien 
akan dimasukkan ke terowongan MRI selama 
pemindaian berlangsung.
 MRI sering digunakan untuk pemeriksaan 
otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh 
darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ 
tubuh lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam 
posisi pasien terlentang (klinostatik) dan masuk 

S



JADWAL PRAKTEK:
Senin  11.00-13.00 
Rabu  08.00-10.00
Kamis  10.00-12.00
Sabtu 09.00-11.00

dr. Rosy Setiawati,
Sp. Rad
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ke dalam alat berbentuk tabung, biasanya pasien 
akan merasa berada dalam suatu ruangan yang 
sempit  dan tidak sedikit pula yang merasakan 
kurang nyaman serta cemas.  
 Kini, hadir MRI Weight Bearing sebagai 
terobosan diagnostik yang memiliki banyak ke-
lebihan. Tubuh pasien akan lebih leluasa selama 
pemindaan berlangsung karena tidak perlu di-
masukkan dalam terowongan. Pemeriksaan dapat 
dilakukan dengan posisi pasien berdiri atau 
menahan beban (ortostatik) yang bertujuan agar 
penegakan diagnosa akan lebih akurat, karena 
keluhan pasien biasanya timbul saat beraktivitas 
dan dalam posisi berdiri, maka tulang, sendi dan 
otot akan mendapatkan tekanan tertentu yang 
mempengaruhi temuan pada MRI.
 Diungkapkan Dr. dr. Rosy Setiawati, 
Sp.Rad (K), CCD, posisi pasien saat pemeriksaan 
MRI sangat penting untuk mendapatkan diagnosa 
yang tepat. Saat pemeriksaan MRI dengan posisi 
terlentang atau tidur, kelainan bisa terdeteksi 
ringan, atau bahkan terlihat normal. Padahal, pa-
sien sering merasa nyeri saat beraktivitas atau 
berdiri. Hal seperti ini sering terjadi pada kasus 
back pain atau sakit punggung, keluhan pada lutut, 
dan osteoporosis. ”Saat pemeriksaan dengan 
MRI Weight Bearing, ada daya tumpu pada tu-
lang belakang, atau lutut, atau pergelangan 
kaki, akan ada perbedaan gravitasi. Kita akan 
tahu permasalahannya, misal instabilitas pada 
sendi, dan lainnya. Karena MRI Weight Bearing 
mengondisikan pasien seperti saat beraktivitas 
dan terjadi keluhan,” paparnya. 
 MRI Weight Bearing tidak hanya dilaku-
kan dengan posisi berdiri, tapi juga dapat di-
lakukan secara dinamis. Pasien dapat diminta 
menggerakkan anggota tubuhnya secara aktif 
dan dapat dilihat secara real time, dengan hasil 
image format MP4. “Pasien diminta mengerakkan 
sendinya. Misal lutut, saat scan, kita pegang 
lututnya, kita bantu pasien menggerakkan. Bila 
ada persendian yang tidak stabil, akan terlihat 
pada hasil scan. Selain lutut, sendi bahu, 
spine juga dapat dilakukan pemeriksaan 
dinamis. Kita akan menganalisis apakah 
ada instabilitas,” tutur dr. Rosy. 
 Kelebihan lain dari MRI Weight 
Bearing adalah konsep open gantry, 
dimana pasien tidak perlu masuk ke 
dalam tabung seperti yang dilakukan pada 

MRI non-weight bearing. Hal ini akan sangat 
bermanfaat bagi pasien dengan claustrophobia 
atau orang yang takut berada di ruang tertutup 
dan sempit, sehingga merasa lebih nyaman dan 
tidak cemas selama scan dilakukan.
 Pemeriksaan MRI Weight Bearing juga 
biasanya tidak memerlukan kontras, zat khu-
sus yang dimasukkan ke tubuh pasien untuk 
membantu meningkatkan ketepatan gambar. 
Menurut dr. Rosy, pemeriksaan kontras dila-
kukan secara selektif oleh dokter radiologi jika 
memang benar-benar dibutuhkan saja.
.

Tantangan Ketepatan dan 
Kecepatan Pemeriksaan

Meski memiliki sederet kelebihan, peng-
gunaan MRI Weight Bearing juga memiliki tan-
tangan tersendiri. Salah satunya pasien harus 
memiliki kemampuan atau kekuatan fisik untuk 
berdiri dalam kurun waktu tertentu selama scan. 
Minimal duduk untuk menggerakkan sendi yang 
akan diperiksa. Padahal biasanya pasien saat 
terjadi keluhan pasti tidak akan bisa menahan 
posisi saat sakit dalam waktu yang lama.

”Tantangannya adalah mengambil momen 
yang pas. Karena kita memang mencari momen 
dimana pasien mengalami nyeri, jadi harus cepat 
dan tepat. Benar-benar harus pas. Dan tidak 
bisa dilakukan pada pasien yang lemah seperti 
pasien stroke atau dalam rawat baring yang 
lama,” ungkap dr. Rosy. “Tantangan lainnya, 
umumnya kita membutuhkan image dalam be-
berapa posisi, sehingga waktunya lebih lama. 
Tapi memang hasilnya sangat bisa membantu, 
khususnya kasus degeneratif, low back pain pada 
orang tua, dimana tidak hanya terjadi gangguan 
pada bantalan, tapi pada tulang, sendi maupun 
ototnya sendiri sudah terjadi kelemahan.”



Rehabilitasi Medik 
pada Operasi Minimally 
Invasive
Mental Pasien Lebih Siap,
Pemulihan Lebih Cepat

Rehabilitasi medik punya peran penting dalam penanganan 
masalah tulang dan sendi. Dengan metode Minimally Invasive 
Surgery (MIS) dan proses rehab medik yang baik, pemulihan 
dapat lebih singkat dan hasil penanganan bisa lebih maksimal.  

P
entingnya rehabilitasi medik pada operasi 
minimally invasive diungkapkan dr. Swan 
Ien, Sp. KFR dari RSOT Surabaya. Menu-

rutnya, latihan yang dilakukan sebelum operasi, 
punya banyak manfaat untuk meningkatkan ke-
berhasilan operasi. 

“Sebelum operasi, kadang ada bengkak, 
misal pada lutut atau bahu yang mengalami 
keluhan. Terapi yang dilakukan sebelum operasi 
dapat mengurangi peradangan, sehingga pada 
saat operasi, peradangan atau bengkaknya 
dapat lebih minimal,” terang dokter yang akrab 
dipanggil dr. Inez ini.

Latihan dan terapi pra-operasi ini juga 
sangat penting, karena ada kemungkinan 
pasien masih ada keluhan atau belum me-
nunjukkan perbaikan pasca operasi. Karena 
pasien masih takut/nyeri pasca operasi atau 
tidak mendapatkan penjelasan tentang proses 
pemulihan pada operasi sebelumnya.

“Sedangkan tujuan utama rehabilitasi 
medik pasca operasi adalah pasien dapat me-
lakukan mobilisasi, duduk, berdiri, jalan, dan 

latihan secara bertahap, tergantung operasi 
apa yang dilakukan. Selain itu juga untuk 
mengurangi nyeri atau bengkak, serta petunjuk 
apa yang harus dihindari dan dilakukan pasca 
operasi,” papar dr. Inez.

Proses rehabilitasi medik atau metode-
metode latihan dibuat secara customize, atau 
sesuai dengan permasalahan yang ada dan 
karakter masing-masing pasien. Sebab ada pa-
sien yang sangat takut untuk bergerak setelah 
operasi, namun juga ada juga yang terlalu ter-
buru-buru. 

Dokter rehab medik akan mengarahkan 
supaya latihan dilakukan dengan sesuai dengan 
porsinya, tidak berlebihan dan sebaliknya, 
tidak terlambat melakukan latihan serta mobi-
lisasinya.

Dengan Minimally Invasive Surgery, 
Rehab Medik jadi Lebih Singkat

Proses rehabilitasi medik juga tetap diperlukan 
pada pasien yang melakukan penanganan dengan 
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JADWAL PRAKTEK:
Senin  10.00-14.30 
Selasa  09.00-11.30
Rabu  10.00-14.30 
Kamis  10.00-14.30
Jumat  10.00-14.30

dr. Swan Ien (Inez),
Sp.KFR
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Metode Minimally Invasive Surgery (MIS), operasi 
yang dilakukan degan sayatan minimal, hanya 
sebesar lubang kunci (Baca Hal. 10, red). 

Namun, berbeda dengan open surgery yang 
dilakukan dengan sayatan lebar, pemulihan pasien 
dengan penanganan MIS dapat dilakukan 
dengan lebih efisien: Proses recovery lebih 
singkat, dan hasil operasi lebih maksimal. 

Latihan yang dilakukan tetap di-
sesuaikan dengan jenis operasinya. 
“Untuk MIS, rehabnya memang lebih 
cepat. Misalnya pada operasi spine atau 
tulang belakang. Mobilisasinya bisa lebih 

cepat. Hari ini operasi, hari ini atau besoknya 
sudah bisa langsung mobilisasi,” ungkap dr. 
Inez. ”Kalau yang open, harus lebih hati-hati. 
Mobilisasinya lebih bertahap atau lebih lama. 
tergantung kondisi dan jenis operasinya.” 

dr. Inez juga menilai MIS sangat meng-
untungkan dokter bedah maupun rehab medik. 
Karena lukanya jauh lebih kecil, peradangannya 
lebih sedikit, dan mengurangi keluhan bengkak. 
”Karena lukanya kecil, dan relatif cepat kering, 
pasien nggak takut-takut latihan pasca operasi. 
Secara mental lebih baik, sehingga proses 
pemulihan bisa lebih cepat,” tutup dr Inez.   

“Tujuan utama rehabilitasi 
medik pasca operasi adalah 
pasien dapat melakukan 
mobilisasi, duduk, berdiri, 
jalan, dan latihan secara 
bertahap.”



Corporate Social 
Responsibility 
RSOT

Keringanan 
dan 
Kemudahan 
Penanganan 
Kaki Bengkok 
pada anak
Program Corporate Social 
Responsibility (CSR) CTEV RS 
Orthopedi dan Traumatologi 
(RSOT) Surabaya sudah 
dilaksanakan sejak tahun 
2 0 1 8 ,  dimana program ini 
bergerak untuk membantu 
anak-anak yang terlahir dengan 
kelainan bawaan kaki beng-
kok (CTEV) agar dapat ber-
jalan sempurna, dengan 
memberikan penanganan 
kaki bengkok secara gratis 
kepada masyarakat yang kurang 
mampu.
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JADWAL PRAKTEK:
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. Anggita Dewi, Sp.OT
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ntuk mengikuti program ini, ada bebe-
rapa syarat yang harus dipenuhi oleh 
calon pasien, diantaranya pasien yang akan 

ditangani adalah bayi berusia 0 bulan – 5 tahun, 
menyertakan surat keterangan tidak mampu 
(SKTM) dari kelurahan setempat, serta calon 
pasien berada dalam kondisi fisik yang sehat dan 
tidak ada kelainan struktural atau fungsional.

Setelah lolos syarat tersebut, rumah sakit 
akan melakukan pelayanan kepada pasien. 
Layanan yang akan didapatkan oleh pasien 
dengan CTEV berupa paket penanganan yang 
disesuaikan dengan kondisi masing-masing 
pasien. Paket tersebut berupa bebas biaya 
administrasi rumah sakit selama penanganan, 
bebas biaya pemeriksaan penunjang seperti 
laboratorium dan radiologi (baby gram), obat-
obatan selama perawatan dan obat yang di-
bawa pulang, serta bebas biaya konsultasi 
dengan dokter spesialis rehabilitasi medik 
untuk pengukuran sepatu Dennis Brown Splint.

Selain itu, layanan lain berupa Pema-
sangan gips (plastering), tindakan operasi 
Achilles Tenotomy (pemotongan tendon achilles 
pada tumit), dan juga termasuk sepatu Dennis Brown 
Splint. Lamanya perawatan membutuhkan 
waktu rata-rata hingga enam minggu. Bagi 
pasien yang berasal dari luar kota Surabaya, 
RSOT telah bekerjasama dengan beberapa 
rumah singgah untuk pasien dengan cara 
pasien memberikan konfirmasi terlebih dahulu 
kepada pihak RSOT seminggu sebelumnya.

RSOT juga membentuk komunitas messenger 
yang beranggotakan tim dokter dan para 
medis, serta para orang tua pasien CTEV yang 
telah ditangani, guna memonitoring secara 
intensif perkembangannya. Sehingga, 
kegiatan terapi juga dapat dilakukan 
di rumah dan tetap terpantau dengan 
baik, dimana hal tersebut sangat 
memengaruhi kemajuan kesembuhan 
pasien.

Alur Pelayanan CSR CTEV
1. Keluarga pasien mendaftar ke Front Office 
RSOT Surabaya dengan membawa beberapa 
kelengkapan berkas:
   - FC KTP orang tua (ayah dan ibu)
   - FC Kartu Keluarga
   - Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari 
     kelurahan
2. Setelah proses pendaftaran selesai, pasien 
akan diarahkan ke rawat jalan untuk selanjutnya 
dilakukan skrining fisik sesuai dengan kondisi 
pasien oleh dr. Anggitadewi, Sp. OT.
3. Peserta yang dinyatakan lolos dalam proses 
skrining, akan dilanjutkan proses plastering. 
Jika dinyatakan tidak lolos (bukan termasuk 
CTEV) maka peserta tidak akan dikenakan 
biaya dalam proses skrining.
4. Informed consent akan diberikan kepada 
keluarga pasien untuk dokumentasi foto pre-
post tindakan.
5. Selanjutnya pasien dilakukan plastering.
6. Dokter akan memberikan brosur perawatan 
gips di rumah dan jadwal kontrol selanjutnya
7. Setelah 5x plastering dan sebelum dilakukan 
tindakan operasi, pasien akan dirujuk ke dr. 
Swan Ien (Inez), Sp. KFR untuk pengukuran 
sepatu Dennis Brown Splint.

CSR



Rumah Sakit Indonesia
Tak Kalah dari Luar Negeri
Di tengah persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021, pebasket Timnas 
Senior Jovita mengalami cedera ACL, cedera lutut yang paling sering dialami 
atlet olahraga High Impact seperti basket. Sebelumnya, 2017 lalu, Jovita juga 
mengalami cedera yang sama saat pemusatan latihan di Belanda. Dua cedera itu 
ditangani di dua negara berbeda. Bagaimana pengalamannya?

S
ebagai atlet basket, intensitas berlatih 
dan bertanding Jovita sangat tinggi. 
Intensitas tersebut beriringan dengan 

risiko cedera yang setiap saat bisa terjadi. 
Awal tahun lalu, tepatnya 21 Januari 2021, 
Jovita mengalami cedera, saat menjalani 
training center di lapangan basket Universitas 
Negeri Surabaya (Unesa) untuk persiapan PON 
Papua 2021, tanggal 7-12 Oktober 2021. 

”Saat itu sparing internal antar tim saja. 
Saya berusaha menyelamatkan bola. Kebetulan 
teman saya juga bermaksud sama. Jadi kami 
tabrakan,” kenang Jovita. ”Terdengar bunyi 
‘pop’ dari lutut saya. Saya langsung ngerti, 
pasti ACL saya yang kena.” 

ACL (Anterior Cruciate Ligament) adalah 
jaringan yang menghubungkan tulang paha 
dengan tulang kering, di lutut. Jika ACL robek 
atau putus, akan terjadi instabilitas pada lutut 
karena lutut akan mengalami disposisi atau 
keluar dari tempat semestinya. 

Saat itu, Jovita langsung dilarikan ke 
RSOT. Selain karena lokasinya sangat dekat 
dengan tempat latihan, Jovita mengaku fami-
liar dengan  pelayanan di RSOT. Jovita yang 
datang dengan kondisi lutut bengkak, diminta 
melakukan MRI untuk mengetahui secara 
persis cedera lutut yang dialaminya. Dari pe-
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meriksaan tersebut, diketahui ACL Jovita putus. 
“Dokter menyarankan operasi agar dapat mela-
kukan aktivitas basket lagi. Tapi saya disuruh 
exercise dulu supaya bengkaknya turun. Tiga 
minggu kemudian, baru dioperasi,” tuturnya. 

Penanganan ACL Jovita dilakukan dengan 
teknik arthoscopy, yakni teknik operasi minimal 
invasive dengan luka yang sangat kecil untuk 
memasukkan selang kecil yang dilengkapi lam-
pu dan kamera, serta alat untuk melakukan 
penanganan. Jovita tidak dibius total. Ia bisa 
bisa melihat dari layar, tindakan yang dilakukan 
dokter pada ACL-nya.

Teknik arthroscopy memiliki banyak ke-
unggulan, selain sayatan yang sangat kecil, 
recovery-nya pun lebih cepat dari teknik open 
surgery atau operasi sayatan lebar. “Dua hari 
setelah operasi, kaki saya sudah bisa menapak,” 
ujarnya. “Saat ini saya sudah bisa jogging, me-
lompat dan landing dengan dua kaki. Saat ini 
sedang ditambah latihan supaya bisa sprint dan 
landing dengan satu kaki.”

Sebagai atlet, kecepatan recovery sangat 
krusial. Apalagi Jovita sudah harus berlaga di PON 
Papua, pada bulan Oktober. Pemulihan dari cedera 
ACL bisa memakan waktu hingga sembilan bulan. 
Namun, hal tersebut sangat tergantung dengan 
niat dan kemauan pasien. 

”Kata dr. Gede yang menangani saya, kalau 
rehabilitasi setelah operasi saya bagus, saya 
bisa main bulan Oktober. Deg-degan juga. Tapi 
saya optimis,” tandasnya. “Tinggal eksplosifitas 
ototnya harus dikuatin supaya kerja ligamennya 
tidak terlalu berat. Agustus ini saya harus sudah 
masuk ke training center lagi.”

PERNAH OPERASI DI FILIPINA 
Sebelumnya, tahun 2017, Jovita juga pernah 

mengalami cedera ACL saat sedang menjalani 
training center di Belanda untuk persiapan 
Asean Games 2018 di Jakarta dan Palembang. 
Dari Belanda, Jovita langsung diterbangkan 
ke Filipina untuk melakukan operasi ACL. 
Menurutnya, di kalangan pebasket, Filipina 
dikenal memiliki penanganan cedera ACL 

yang baik. Diakui Jovita, saat itu ia memang 
termasuk orang yang memiliki mindset bahwa 
penanganan kesehatan di luar negeri pasti lebih 
baik dibandingkan di Indonesia. 

Di Filipina, Jovita juga melakukan operasi 
arthroscopy, Ia langsung melakukan operasi 
tanpa melakukan fisioterapi sebelum operasi. 
“Kaki saya masih bengkak, tapi langsung di-
operasi. Setelah operasi, kaki saya bengkak dua 
kali lipat. Sakitnya bukan main. Saya nangis-
nangis sampai tiga hari,” ungkapnya. ”Saya 
nggak tahu apa cedera ACL di kaki yang sama 
sekarang karena penanganan yang kurang 
maksimal pada cedera saya sebelumnya, atau 
rehabilitasinya yang kurang maksimal.”

Setelah mengalami cedera ACL yang kedua 
dan mendapat penanganan di RSOT, wanita 
yang saat ini sedang menempuh pendidikan 
S-2 di Universitas Indonesia lewat jalur prestasi 
ini menyadari bahwa rumah sakit di Indonesia 
tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri. 
“Saya terkesan dengan RSOT, dokternya sangat 
care, penjelasan yang diberikan juga membuat 
saya paham. RSOT juga sangat lengkap untuk 
penanganan sendi, otot, dan permasalahan 
orthopedi lainnya,” tutupnya.
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STETOSKOP

Q

A

Sebelumnya terimakasih sudah diberi-
kan kesempatan untuk bertanya lewat 
rubrik konsultasi majalah Orthocare ini.

Perkenalkan, nama saya Rigan, usia 25 
tahun, asal Kediri. Saya ingin bertanya, dok. 
Jika seorang pasien overweight dengan risiko 
kedua lutut dan persendian lainnya lebih ter-
bebani, dan menyebabkan rawan cedera, ke-
mudian disarankan untuk diet yang dimulai dari 
pola makan dan olahraga. Seperti apa porsi 
olahraga yang pas pada pasien overweight 
tersebut? 

Karena jika terlalu overtraining juga ma-
lah membahayakan persendiannya yang bisa 
berakhir cedera dan tidak bisa olahraga lagi. 
Lalu, akhirnya si pasien tidak jadi diet, dok. 
Mohon sarannya, dok

Terima kasih. 

Rigan Dery Wicaksono - Kediri

Cara melakukan olahraga saat kondisi 
overweight adalah dengan melakukan 
jenis olahraga low impact, namun masih 

bisa membakar banyak kalori/cardio. Misalnya 
dengan sepeda statis, elliptical, atau berenang.

Lakukan selama 30 menit sehari, 5 kali 
dalam seminggu, dengan intensitas sedang. 
Jangan lupa lakukan juga weightlifting 2-3 kali 
dalam seminggu untuk meningkatkan masa 
otot. Bila berat badan mulai bisa turun, dan 
Body Mass Index mulai mendekati normal, 
maka barulah olahraga High Impact Exercise 
bisa dilakukan.

Demikian, semoga membantu 

dr. Gede Chandra, Sp. OT

Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi awal mengenai 
keluhan-keluhan seputar kesehatan tulang dan sendi, dapat 
mengirimkan pertanyaan kepada para dokter ahli di Rumah 
Sakit Orthopedi dan Traumalogi (RSOT) Surabaya melalui 
rubrik Konsultasi. 
Kirim pertanyaan Anda ke email: rsot@surabayaorthopedi.com 
Subjek/judul: “TANYA DOKTER”
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Penerapan
MRI
Weight
Bearing 

pada Kasus Tulang Belakang

Sebagai rumah sakit yang 
concern di bidang orthopedi 
sekaligus dikenal sebagai 
salah satu spine center (Pusat 
penanganan masalah tulang 
belakang di Indonesia), RSOT 
Surabaya sangat serius dalam 
pemanfaatan teknologi diag-
nostik untuk penanganan yang 
lebih baik.
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JADWAL PRAKTEK:
Senin  18.00-20.00 
Selasa  18.00-20.00
Rabu  18.00-20.00
Jumat 18.00-20.00
Sabtu 09.00-11.00

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

23ORTHO CARE

FOKUS

RI Weight Bearing merupakan tero-
bosan dalam bidang diagnostik untuk 
pemeriksaan muskuloskeletal yakni tu-

lang, sendi, otot, jaringan ikat, serta saraf. 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya 

(baca hal. 12, red), MRI Weight Bearing memiliki 
banyak keunggulan dibanding MRI non-weight 
bearing, dalam kaitannya untuk membantu 
dokter orthopedi dalam melakukan diagnosa 
yang lebih akurat sehingga dapat melakukan 
penanganan yang lebih baik dan tepat. 

Dengan MRI Weight Bearing, pasien dapat 
diperiksa dengan posisi ortostatik atau berdiri 
atau menahan beban tubuh. Pada banyak kasus, 
pemeriksaan MRI dengan posisi berbaring pada 
kasus tulang belakang, lutut, bahu, dan lainnya, 
tidak menampakkan adanya permasalahan pa-
da pasien, padahal pasien merasa nyeri saat 
beraktivitas atau pada posisi tertentu. 

Pada permasalahan tulang belakang, dengan 
weight bearing, jika ada level atau area di tulang 
belakang yang diduga mengalami kelainan, akan 
tampak dinamika dari pergerakan sendi maupun 
bantalan tulang belakang dan otot. “Sehingga 
kalau ada perubahan lengkung tulang belakang, 
elastisitas otot, dan bantalan tulang belakang, 
kita bisa melihat secara real. Apalagi kalau pada 
orang tua yang kondisinya tidak stabil, akan 
mudah terlihat perbedaannya dibanding dengan 
pemeriksaan berbaring,” ujar dr. Rosy Setiawati, 
Sp. Rad, dokter spesialis radiologi dari RSOT.

 

Sangat Membantu Penanganan 
Kasus Orthopedi 

dr. Carlos Binti, Sp. OT (K), dokter 
orthopedi dari RSOT menuturkan, MRI 
Weight Bearing sangat membantu untuk 
mendapatkan diagnosa yang lebih akurat 
pada kasus tulang belakang, sehingga 
dokter dapat memutuskan penanganan 
dengan lebih baik. 

”MRI Weight Bearing ini memberikan 

informasi yang lebih buat dokter, sehingga kasus-
kasus yang memerlukan tindakan, termasuk 
yang berhubungan dengan spine, infonya bisa 
lebih akurat dan jelas,” ujar dr. Carlos. 

dr. Carlos menjelaskan, dalam pemeriksaan 
dalam posisi berdiri, terdapat tekanan pada struktur 
tulang belakang, sehingga terjadi tekanan pada 
sendi, bantalan tulang belakang, serta hubungan 
antara struktur yang ada pada saraf tulang bela-
kang. Dengan begitu, masalah yang akan terlihat 
dengan lebih jelas dan detil, dan dokter dapat 
melakukan penanganan yang lebih baik. 

Hal ini berbeda dengan pemeriksaan MRI 
dengan posisi berbaring, karena tidak ada 
tekanan pada tulang belakang, sehingga ber-
potensi membuat diagnosa menjadi tidak 
akurat dan gambaran atau hasil yang dihasilkan 
bisa seperti tampak baik-baik saja atau tidak 
terjadi masalah pada tulang belakangnya. 

dr. Carlos mengungkapkan, pada banyak 
kasus yang ditanganinya, ia merasakan banyak 
manfaat dan kelebihan MRI Weight Bearing, 
dimana pergeseran yang terjadi di tulang 
belakang lebih tampak. Permasalahan tulang 
belakang seperti Hernia Nukleus Pulposus 
(HNP) atau saraf terjepit yang menjadi kasus 
yang sering terjadi, juga sangat terbantu 
dengan penggunaan alat ini. 

”Kita jadi lebih tahu, struktur-struktur mana 
yang menimbulkan keluhan. Pada kasus saraf 
terjepit, yang mana yang terjadi pergeseran di 
tulang belakangnya,” ujarnya.

 



Hati-Hati
Pakai High Heels 
Bisa Akibatkan Masalah pada Tulang 

Alih-alih membuat penampilan 
terlihat lebih fashionable dan 
tampak lebih tinggi, penggunaan 
sepatu high heels  dalam waktu 
yang lama juga memiliki risiko 
gangguan kesehatan. Bukan hanya 
menyebabkan pembebanan pada 
kaki dan pergelangan kaki, namun 
juga pada lutut, pinggul, hingga 
punggung bagian bawah. 

D
ibanding dengan jenis sepatu lainnya, 
seseorang yang memakai high heels 
akan mengalami hentakan yang le-

bih keras pada saat melangkahkan kaki. 
Dalam waktu yang lama, hal tersebut dapat 
menyebabkan pengapuran (osteoartritis) sendi 
lutut, sendi pinggul, dan punggung bagian 
bawah.

Selain itu, saat mengenakan high heels, 
tubuh akan menyesuaikan titik pusat gravitasi 
dalam tubuhnya sebagai kompensasi dari 
tingginya heel pada sepatu, sehingga tubuh 
akan lebih kaku dan postur menjadi tidak 
natural. Hal tersebut berakibat otot di tubuh 
juga menjadi lebih kaku. Demikian juga dengan 
keseimbangan yang tentu saja akan menurun.

Diterangkan oleh dr. Henry Ricardo 
Handoyo, Sp.OT M. BIOMED dari Rumah Sakit 
Orthopedi dan Traumatologi (RSOT) Surabaya, 
efek negatif lain dari pemakaian sepatu high 
heels  dalam waktu lama adalah tendon Achilles 
(tendon besar di bagian belakang pergelangan 
kaki) akan mengalami peningkatan tekanan, 
dan makin lama tendon akan memendek dan 
otot di sekitar tendon juga akan mengalami 
kekakuan dan perubahan bentuk.

”Efek lainnya yaitu meningkatkan risiko 
terjadinya keseleo pada pergelangan kaki atau 
ankle sprain, atau pada derajat yang lebih 
besar dapat menyebabkan robekan ligamen 
atau struktur penghubung antara tulang 
pergelangan kaki,” ungkapnya. “Selain itu, 
dapat meningkatkan risiko terjadinya bunion, 
hammer toes, kalus, dan atau kuku jari kaki 
yang tumbuh menekan ke dalam atau dikenal 
ingrown toenail. Juga dapat menyebabkan 
terjadinya peradangan pada plantar fascia atau 
plantar fasciitis.”
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JADWAL PRAKTEK:
Senin   08.00-10.00 
Selasa   17.00-19.00
Rabu   08.00-11.00 
Kamis   08.00-10.00
Jumat   08.00-10.00 
Sabtu   17.00-19.00
Minggu  08.00-10.00

dr. Henry Ricardo Handoyo,
Sp. OT M. BIOMED

Dilanjutkan dr. Henry Ricardo Handoyo, 
Sp.OT M. BIOMED, orang dengan berat badan 
berlebih atau obesitas juga harus lebih berhati-
hati dalam menggunakan sepatu hak tinggi 
ini. Sebab, hal tersebut dapat mengamplifikasi 
risiko negatif dari pemakaian high heels, dimana 
dalam jangka panjang dapat meningkatkan 
risiko pengapuran sendi. “Jangankan meng-
gunakan sepatu high heels, berat badan ber-
lebih yang tidak menggunakan sepatu high 
heels  saja sudah rentan terkena beberapa jenis 
penyakit degeneratif pada persendian, apalagi 
bila berat badan berlebih dan menggunakan 
sepatu high heels,” tandas dr. Henry, dokter 
Orthopedi yang juga memiliki sub-spesialisasi 
Foot and Ankle ini.

Penanganan Pada Cedera Akibat 
Pemakaian High Heels

Apabila terjadi cedera dengan keluhan 
nyeri hebat, kemerahan, dan pembengkakan 
hebat yang meluas di sekitar kaki dan per-
gelangan kaki, serta tidak dapat berjalan 
setelah mengalami cedera, maka hal pertama 
yang perlu dilakukan adalah berkonsultasi ke 
dokter spesialis orthopedi dan traumatologi.

Penanganan awal yang dapat dilakukan 
adalah mengistirahatkan kaki yang mengalami 
cedera dan melakukan kompres dingin se-
lama 10-15 menit, dua kali sehari. Selain 
itu, gunakan night splint, yaitu alat yang 
dapat mengistirahatkan kaki dan mengurangi 
pergerakan kaki saat Anda istirahat. Langkah 
selanjutnya adalah dengan elevasi kaki atau 
mengganjal kaki dengan bantal. 

”Bila nyeri belum mereda, sebaiknya 
dibawa berobat ke dokter spesialis 
Orthopedi dan Traumatologi, dokter 
Anda kemungkinan akan melakukan 
pemeriksaan rontgen. Pada mayoritas 
kasus, dokter akan menyarankan me-
lakukan fisioterapi untuk mendukung 
proses penyembuhan dari cedera 
yang terjadi,” papar dr. Henry. ”Pada 
kasus yang sangat jarang terjadi, 
bila cedera yang dialami cukup berat 

hingga menyebabkan patah tulang ataupun 
robekan ligamen yang luas, dapat saja 
dilakukan tindakan pembedahan sesuai dengan 
penyebab cedera yang terjadi. Yang juga harus 
digarisbawahi, tidak boleh dilakukan pemijatan 
pada daerah yang mengalami cedera.”

Untuk menghindari cedera, penggunaan 
high heels sebaiknya memang sebisa mungkin 
diminimalisir. Namun jika tetap harus meng-
gunakannya, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan. Diantaranya adalah bantalan 
tumitnya harus empuk dan heel tidak lebih dari 
5 cm. Selain itu, gunakan sepatu yang tidak 
terlalu fleksibel dan tidak terlalu rigid. Gunakan 
juga sepatu yang meyesuaikan bentuk kaki 
(apakah normal curve, high arch, atau flatfoot). 
Bila diperlukan gunakan orthotic support di 
dalam sepatu anda. 

”It is all about fit. Bagaimanapun indahnya 
saat Anda menggunakan sepatu, pastikan bah-
wa sepatu yang anda gunakan tidak terlalu 
besar dan tidak terlalu kecil. Selain itu pula 
hindari bagian depan sepatu yang sempit. 
Lakukan juga peregangan rutin pada betis 
sehingga menghindari pemendekan otot betis 
dan tendon Achilles,” tutup dr. Henry.

Durasi Pemakaian dengan
tinggi heels: 
≦ 4 cm, lebih baik digunakan 
maksimal 4 jam
4-7 cm, sebaiknya tidak lebih dari
3 jam.
≧ 9 cm, sebaiknya dihindari.
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TELEMEDICINE
RSOT
Pilihan untuk Menjangkau Fasilitas
Medis di Masa Pandemi

Kondisi Pandemi yang masih 
belum berakhir menyebabkan 
sebagian besar orang enggan 
untuk berkunjung ke Rumah 
Sakit kecuali benar-benar 
kesakitan. Ditambah lagi deng-
an adanya pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyarakat 
yang semakin membatasi per-
gerakan ke luar daerah. 

M
enjawab kondisi tersebut, 
RSOT Surabaya telah meng- 
hadirkan kemudahan konsul-

tasi bagi pasien dan keluarga pasien 
melalui Layanan TELEMEDICINE, 
pasien dapat melakukan konsultasi 
dengan dokter sesuai jam yang telah 
disepakati, tentunya tidak perlu 
datang ke rumah sakit. Selain itu, 
pasien juga bisa mendapatkan obat 
minum yang bisa dibeli di RSOT 
ataupun di apotek terdekat dari 
rumah.

Lalu bagaimana alur layanan 
Telemedicine di RSOT?

1

2
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3

4

Beberapa persiapan yang perlu 
dilakukan oleh pasien sebelum 
melakukan telemedicine yaitu :

Pasien dalam kondisi siap untuk 
berkonsultasi (tidak berada di jalan/di 
mobil).
Koneksi internet stabil agar gambar  
kondisi pasien secara jelas dapat 
dilihat oleh dokter saat konsultasi 
berlangsung.

Pelaksanaan telemedicine di RSOT bisa 
dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui voice 
call atau video call sehingga dokter dan 
pasien dapat melakukan konsultasi interaktif 
secara langsung. Meski demikian, data pasien 
dapat dikirimkan terlebih dahulu ke WA-RS 
untuk dijadikan dasar diagnosa dokter. Biaya 
konsultasi menyesuaikan metode yang dipilih 
oleh pasien dan keluarga. Voice call Rp 80.000,- 
dan Video call : Rp 150.000,-

Kemudahan yang Diberikan 
oleh RSOT melalui Layanan 
Telemedicine :

Pasien bisa melakukan konsultasi 
tanpa harus datang.
Membantu pertolongan pertama pada 
pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit
Pasien bisa melakukan pemeriksaan 
penunjang di fasilitas layanan kese-
hatan  terdekat sebelum / sesudah te-
lemedicine.
Jika sebelum pelaksanaan TM pasien 
sudah melakukan pemeriksaan  penun- 
jang, pasien bisa mengirimkan foto hasil 
pemeriksaan melalui Telemedecine 
sehingga hasil diagnosa dokter lebih 
akurat.
Layanan antar obat untuk pasien 
yang melakukan pengambilan obat di 
Farmasi RSOT Surabaya untuk area 
Surabaya. Pasien cukup mengeluarkan 
ongkis kirim Rp 20.000,- untuk 
radius <5km dan Rp 30.000 untuk 
radius >5km. Selain itu, pasien juga 
bisa memilih pengambilan melalui 
ojek online dengan memilih metode 
pembayaran bayar di tempat.

“Semakin Mudah 
Mendapatkan Layanan 
Medis dengan 
Telemedicine”
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Sempat Ingin jadi
Pramugari,

Kini Syukuri 
Profesi
sebagai
Dokter 
Di saat anak-anak lain merasa 
sangat bahagia karena namanya 
muncul di koran, menyatakan 
mereka diterima di Fakultas 
Kedokteran, Etti muda tampak 
biasa-biasa saja. Agak kecewa, 
malah. Sebab, sebenarnya ia 
berharap masuk ke Fakultas 
Teknik, yang merupakan pi-
lihan keduanya dalam ujian 
masuk perguruan tinggi 
negeri (UMPTN). Sebelumnya, 
keinginannya untuk menjadi pra-
mugari maskapai penerbangan 
juga tidak kesampaian.

Dr. Etti Suryani, Sp. PK
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Kini Syukuri 
Profesi
sebagai
Dokter 

D
i Surabaya, SMAN 5 memang terkenal 
sebagai gudangnya anak-anak pintar. 
Utamanya di sekitar tahun ‘90-an. 

Banyak di antara lulusannya yang diterima 
di universitas dan fakultas favorit tanah air, 
salah satunya fakultas kedokteran. Hal itu 
juga yang membuat Etti ikut arus, mendaftar 
di Fakultas Kedokteran, meski sebenarnya 
hati kecilnya ingin meneruskan studi di Fa-
kultas Teknik Komputer. Sebelumnya, Etti 
mengaku sempat bercita-cita ingin menjadi 
pramugari maskapai penerbangan. Tapi tak ia 
lanjutkan mimpi itu, karena merasa tingginya 
tidak mencukupi. 

Saat mendaftar UMPTN tahun 1993, 
ia meletakkan Fakultas Kedokteran sebagai 
pilihan pertama, sementara Teknik Komputer 
sebagai pilihan kedua. ”Karena nggak mungkin 
Kedokterannya ditaruh pilihan kedua, karena 
grade-nya lebih tinggi. Eh, ternyata malah 
diterima di kedokteran,” kenangnya. ”Pagi-
pagi, ibu tunjukkan pengumuman yang ada 
di koran ke saya. Ibu senang sekali. Saya 
malah biasa saja, karena inginnya di teknik.” 

Etti akhirnya memutuskan untuk men-
coba. Ia kemudian resmi menjadi mahasiswi 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
Surabaya. Awal masa studi, Etti mengaku 
masih galau. Ia masih ingin jadi mahasiswi 
teknik. Tapi karena tak ingin orang tuanya 
kecewa, Etti memutuskan bertahan, sembari 
melihat keadaan ke depan. 

Diakui Etti, di semester-semester awal, 
nilai-nilainya tidak terlalu memuaskan, mes-
ki tidak sampai her atau ujian ulang. Baru 
setelah masuk ke semester empat, Etti mulai 
enjoy dan menikmati studinya. Nilainya juga 
mulai bagus dan bahkan sempat masuk ke 
peringkat 10 besar. Tahun 1999, Etti ke-
mudian resmi menyandang gelar dokter di 
depan namnya: dr. Etti Suryani. 

Saat itu, setelah lulus, para dokter muda 
diharuskan untuk menjalani program PPT. 
Karena tidak ingin PTT di luar Jawa, dr. Etti 
memutuskan untuk menunggu kesempatan 

PTT di Jawa. Sembari menunggu, ia bekerja 
di Klinik Don Bosco Surabaya. Di klinik inilah 
akhirnya dr. Etti juga mendapatkan kesempatan 
untuk PTT. 

Cukup lama dr. Etti bekerja di klinik ter-
sebut. Sekitar 10 tahun. Ia juga telah menikah 
dengan teman kampus seangkatannya, dan 
kemudian kini dikaruniai dua orang putera. 
Kesibukan sebagai dokter klinik dan ibu rumah 
tangga ini membuat dr. Etti menunda untuk 
melanjutkan studi menjadi dokter spesialis. 

”Suami saya kebetulan dokter anestesi 
yang waktu pelayanannya cukup padat. Sa-
ya juga harus urus anak-anak yang waktu 
itu masih kecil-kecil. Setelah 10 tahun jadi 
dokter umum, saya baru memutuskan untuk 
mengambil spesialisasi,” ungkap dr. Etti. 

Pemilihan spesialisasi yang akan diambil 
juga dipikirkan secara matang oleh dr Etti. Ia 
tetap ingin menjalankan perannya sebagai istri 
dan ibu dengan baik. Akhirnya, setelah sempat 
akan memilih menjadi dokter kulit dan kelamin, 
dr. Etti memutuskan memilih spesialisasi pato-
logi klinik, juga di Unair. 

dr. Etti merasa patologi klinik juga memiliki 
peran yang penting untuk penanganan pasien. 
“Dokter patologi mesti paham menentukan 
pemeriksaan apa yang paling pas untuk pasien. 
Kalau dokter tidak jeli, semua pemeriksaan 
dilakukan. Kasihan pasien kalau tidak spesifik,” 
terang dr. Etti. ”Tantangan lainnya, kalau pasien 
tergolong kurang mampu. Di satu sisi dokter 
ingin pemeriksaan yang detil, di sisi lainnya 
ada hambatan yang membuat itu tidak bisa 
dilakukan. Kalau sudah begitu, kita sebagai 
dokter harus tetap melakukan yang terbaik 
yang bisa dilakukan.” 

Kini, setelah sekian lama masa pengabdi-
annya menjadi seorang dokter, dr. Etti mengaku 
menikmati dan mensyukuri profesinya sebagai 
seorang dokter. Ia yakin ini semua adalah jalan 
yang telah dipilihkan Tuhan untuknya, yaitu 
untuk mengabdi kepada masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. 

29ORTHO CARE

JAS PUTIH
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