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Tidak hanya wanita, pria juga bisa terkena kanker payudara. 
Meskipun tidak memiliki payudara yang sama seperti 
wanita, tapi para pria tetap memiliki jaringan payudara 
yang bertumbuh selama masa pubertas. Hanya saja, 
perkembangan jaringan ini pada pria tidak sebanyak wanita. 
Nah, karena memiliki jaringan payudara, para pria pun 
berisiko mengalami kanker payudara, meskipun sangat 
jarang terjadi. Sel-sel kanker bisa berkembang pada 
jaringan payudara kecil pria, lebih tepatnya di belakang 
puting.  Survey tahun 2020, kasus yang diperkirakan ada 
2620 kasus dengan 520 orang meninggal.

Faktor Penyebab Kanker Payudara pada Pria
Penyebab terjadinya kanker payudara pada pria meningkat 
seiring bertambahnya usia. Kebanyakan kasus kanker 
payudara dialami oleh pria yang berusia di antara 60-70 
tahun. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kanker 
payudara pada pria juga bisa terjadi di usia berapa pun. 
Beberapa hal yang dapat penyebab terjadinya kanker 
payudara pada pria:
• Memiliki anggota keluarga yang mengidap kanker 

payudara, terutama saudara perempuan dekat.
• Pernah terkena paparan radiasi pada bagian dada.
• Mengalami pembesaran payudara (ginekomastia) akibat 

hormon atau obat perawatan, atau akibat infeksi dan racun.
• Mengonsumsi asupan estrogen.
• Mengidap sebuah kondisi genetik langka yang disebut 

sindrom Klinefelter.
• Pecandu alkohol.
• Mengidap penyakit hati yang parah (sirosis).
• Terjadi mutasi atau kelainan genetik. Pria dengan gen 

BRCA2 berisiko lebih besar mengalami kanker payudara.
• Mengidap penyakit testis, seperti mumps orchitis, cedera 

testis, dan testis tidak turun.
• Terlambat didiagnosis dan mencari pertolongan.

Kenali Gejala Kanker Payudara pada Pria
Gejala awal kanker payudara pada pria umumnya hampir sama dengan gejala kanker payudara 
pada wanita, yaitu adanya benjolan keras di salah satu payudara yang biasanya tidak terasa sakit. 
Benjolan ini biasanya muncul di bawah puting dan areola (lingkaran berwarna gelap di sekeliling 
puting). Selain itu, berikut ini beberapa gejala kanker payudara pada pria pada tahap awal yang 
perlu diwaspadai:
• Benjolan pada payudara yang tidak nyeri. Akan tetapi, nyeri payudara dapat terjadi pada beberapa 

kasus.
• Perubahan pada kulit payudara, seperti kemerahan, bersisik, berlesung, atau tertarik ke dalam.
• Perubahan pada puting payudara, seperti kemerahan, bersisik, atau tertarik ke dalam.
• Terdapat cairan dari puting payudara baik, perdarahan atau air susu.
• Pembesaran kelenjar getah bening, khususnya pada kelenjar getah bening ketiak.
• Nyeri tulang, khususnya jika tumor sudah menyebar ke tulang.

Pengobatan Kanker Payudara pada Pria
Dokter akan mencoba untuk mencari ciri-ciri kanker 
payudara pada pria. Selanjutnya, pemeriksaan 
penunjang yang meliputi USG, mammogram, dan 
biopsi dapat dilakukan untuk mengonfirmasi 
dugaan kanker payudara. Pengobatan kanker 
payudara pria pun sama dengan wanita, yang 
meliputi:
• Operasi pengangkatan jaringan payudara 

(mastektomi), termasuk pengangkatan kelenjar 
getah bening di sekitar ketiak.

• Radioterapi atau terapi radiasi kanker payudara. 
Terapi ini dapat dilakukan setelah operasi untuk 
menghilangkan sel kanker yang tersisa di 
payudara, otot dada, atau ketiak. Kemoterapi 
kanker payudara.

• Prosedur ini biasanya dilakukan setelah 
operasi untuk membunuh sel kanker 
yang mungkin menyebar ke luar 
payudara pria.

• Terapi hormon. Terapi hormon pada 
pria biasanya menggunakan obat 
tamoxifen. Adapun obat terapi 
hormon lainnya yang biasa 
digunakan untuk wanita belum 
terbukti efektif untuk pria.

Dengan berbagai pengobatan ini, kanker payudara masih mungkin disembuhkan, terutama bila 
ditemukan saat stadium awal. Namun, kemungkinan sembuh dari kanker payudara akan menurun 
bila sel kanker telah menyebar di luar jaringan payudara.

Bila Anda mengalami gejala kanker payudara, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Selain 
itu, Anda pun harus menerapkan pola hidup sehat untuk menurunkan risiko serta mencegah 
kanker payudara, termasuk pada pria. Salam sehat.
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Kanker payudara adalah tumor yang berasal dari jaringan 
payudara dan jaringan penunjang lainnya yang bisa 
sampai ke aksila (ketiak). Kanker payudara timbul akibat 
pertumbuhan yang cepat dari sel abnormal di payudara. Bila 
tidak segera diobati, kanker payudara bisa menyebar ke 
tulang, paru, hati dan otak. Deteksi dini kanker payudara 
dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan dokter.

Penyebab Kanker Payudara
Ada beberapa penyebab kanker payudara, di antaranya:
Genetik
Sekitar 5-10 persen dari kasus kanker payudara terjadi 
karena faktor genetik. Wanita yang memiliki ibu atau nenek 
yang pernah terkena kanker payudara berisiko hingga dua 
atau tiga kali lebih tinggi mengalami penyakit yang sama, 
dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki riwayat 
tersebut. Meskipun demikian, tidak semua wanita dengan 
faktor risiko ini akan mengalami kanker payudara. Anda 
tetap bisa mencegah penyakit ini dengan menghindari 
faktor risiko kanker payudara lainnya, seperti menerapkan 
gaya hidup yang sehat.
Hormon
Selain genetik, hormon tubuh juga bisa menjadi penyebab 
kanker payudara. Baik wanita maupun pria, keduanya 
memiliki hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan 
testosteron. Nasional Cancer Institute menyebut, wanita 
yang memiliki kadar hormon estrogen dan progesteron 
tinggi memiliki risiko lebih besar terkena kanker payudara.
Gaya hidup yang tidak sehat
Penyebab terjadinya kanker payudara yang lain, yaitu gaya 
hidup yang tidak sehat. Gaya hidup semacam ini dapat 
menyebabkan perubahan sel menjadi sel kanker, termasuk 
di payudara.

Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan 
SADARI (perikSA payuDAra sendiRI). Pemeriksaan ini 
harus dilakukan setiap satu bulan sekali. Jika masih 
mengalami menstruasi, SADARI dilakukan pada 7-10 hari 
setelah menstruasi dimulai. Namun, jika Anda sudah 
menopouse SADARI dapat dilakukan kapan saja. 
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Berikut langkah-langkah dari Yayasan Kanker Indonesia yang bisa Anda ikuti saat melakukan 
SADARI 7-10 hari setelah menstruasi:
• Berdiri tegak. Cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, 

pembengkakan dan/atau perubahan pada puting. Bentuk payudara kanan dan kiri tidak 
simetris? Jangan cemas, itu biasa.

•  Angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. dorong 
siku ke depan dan cermati payudara; dan dorong siku ke belakang dan cermati bentuk 
maupun ukuran payudara.

• Posisikan kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan sehingga payudara 
menggantung, dan dorong kedua siku ke depan, lalu kencangkan (kontraksikan) otot dada 
Anda.

• Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas 
punggung. Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, 
serta cermati seluruh bagian payudara kiri hingga ke area ketiak. Lakukan gerakan 
atas-bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting, dan 
sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda.

• Cubit kedua puting. Cermati bila ada cairan yang keluar dari puting. Berkonsultasilah ke 
dokter seandainya hal itu terjadi.

•  Pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas. Cermati 
payudara kanan dan lakukan tiga pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan 
ujung jari-jari, tekan-tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak.
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Pentingnya Deteksi Dini
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk deteksi dini kanker payudara:
•  Lakukan SADARI (Periksa Payudara Sendiri). Sebagai wanita, Anda harus terbiasa untuk 

melakukan pemeriksaan pada payudara Anda secara rutin. Pemeriksaan ini penting untuk 
mengetahui jika ditemukan benjolan atau perubahan pada payudara Anda sehingga dapat 
segera mencari pertolongan medis. SADARI dapat dilakukan sejak menginjak usia 20 tahun, 
dilakukan setiap bulan pada 7-10 hari setelah menstruasi.

• Lakukan SADANIS (Periksa Payudara Klinis) Pemeriksaan dilakukan oleh dokter Spesialis 
Bedah Onkologi sekurang-kurangnya 3 tahun sekali atau apabila ditemukan adanya kelainan 
saat dilakukan pemeriksaan SADARI.

• Pemeriksaan USG Payudara untuk wanita dengan usia di bawah 35 tahun atau Mammografi 
untuk wanita berusia di atas 35 tahun. Pemeriksaan diulang setiap 2-3 tahun, atau setiap 
tahun jika sudah menginjak usia 50 tahun.

Prosedur ini umumnya diwajibkan bagi wanita yang usianya lebih dari 40 tahun. Namun, jika 
Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat kanker di payudara, dokter mungkin akan 
merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ini lebih dini dan lebih sering. Salam sehat.



Pahami Gejalanya

Transmisi

Monkeypox merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan ke 
manusia dari hewan seperti monyet dan hewan pengerat melalui kontak dengan hewan 
terinfeksi atau mengkonsumsi daging hewan liar (bushmeat) yang terkontaminasi.

Masa inkubasi berkisar 5-21 hari. Masa infeksi terbagi dalam 2 fase :

Bersentuhan dengan benda 
yang terkontaminasi cairan 
pasien atau lesi

Bersentuhan dengan 
lesi kulit orang yang 
terkontaminasi

Melalui hubungan seksualKontak Jarak dekat dengan 
sekresi saluran pernapasan 
yang terkontaminasi

*Lesi adalah istilah kedokteran untuk merujuk pada keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. 

Demam Sakit Kepala Pembengkakan
Kelenjar Getah Bening

Nyeri Otot Kelelahan

Muncul ruam atau lesi pada kulit yang dimulai dari wajah 
kemudian menyebar ke seluruh tubuh secara bertahap. Ruam 
akan berkembang mulai dari bitnik merah seperti cacar 
(makulopapula), lepuh kecil berisi cariran bening (vesikel), 
lepuh kecil berisi nanah (pustula), kemudian mengeras menjadi 
krusta lalu rontok.
 
Biasanya diperlukan waktu sampai dengan 3 minggu sampai 
fase erupsi ini menghilang atau rontok.

2. Fase Erupsi (1-3 hari setelah demam timbul)

1. Fase Akut (0-5 hari)

Waspadai Penyakit Cacar Monyet (Monkeypox)
GREAT Health Article
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Memakai masker

Mencuci tangan

Menjaga jarak &
menghindari kerumunan

Mengurangi mobilitas

Makan makanan
bergizi

Olahraga secara
teratur

Menjaga kesehatan
mental

Menjaga kebersihan baik
di rumah dan tempat kerja

Tips Pencegahan
Penularan Covid-19

Tips Pencegahan Penularan COVID19
GREAT Health Article
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Sudah vaksin dan unduh aplikasi Peduli 
Lindungi sebagai akses

Melakukan test COVID19 secara periodik

Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap
akses masuk

Wajib menggunakan masker dan rumah 
hingga ke tempat kerja

Hindari menyentuh wajah dengan tangan

Jaga jarak & tidak berkerumun

Cuci tangan pakai sabun setibanya di tempat 
kerja

Ganti masker setiap 4 jam sekali

Tiba di rumah langsung mandi, cuci baju dan 
cuci masker

Panduan Protoko Kesehatan
Karyawan Era New Normal

Setelah melewati masa pandemi dan kembali 
bekerja di dalam ruang kerja tentu saja kita harus 
menjaga protokol kesehatan untuk mencegah 
terkena COVID19. Ikuti panduan berikut agar aman 
bekerja di kantor

Panduan Protokol Kesehatan Karyawan
Era New Normal
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Kini peserta asuransi kumpulan

Great Eastern Life Indonesia, bisa memanfaatkan

layanan telemedicine dari

Syarat dan ketentuan:
Konsultasi dokter umum akan memotong 
manfaat limit rawat jalan dokter umum.
Biaya per konsultasi dokter umum: Rp 17.000

Konsultasi dokter spesialis akan memotong 
manfaat limit rawat jalan dokter spesialis.
Biaya per konsultasi dokter specialis: Rp 80.000

Pembelian obat-obatan dan biaya pengantaran 
akan memotong manfaat limit obat.

Layanan dari GoodDoctor ini hanya bisa 
digunakan oleh Peserta asuransi kumpulan 

dengan jaringan TPA

Peserta asuransi kumpulan yang memiliki 
manfaat Rawat Jalan.

Mulai
Juli 2021

Kini Konsultasi Dokter dan Pembelian Obat

Bisa Melalui Aplikasi CASHLESS!

GREAT
NEWS
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Konsultasi Dokter Melalui Aplikasi GoodDoctor
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Mitos Kesehatan Terkait Mata Minus
GREAT Health Article
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Fitur Baru Aplikasi Great Eastern Corporate
GREAT Product

GREAT EASTERN
CORPORATE

NEW FEATURES!

KINI PENGALAMAN ANDA MENGGUNAKAN
GREAT EASTERN CORPORATE SEMAKIN LENGKAP
DENGAN         YANG MEMBERIKAN
PENGALAMAN BERASURANSI LEBIH BAIK DAN MUDAH

4 FITUR BARU

DOWNLOAD SEKARANG DAN NIKMATI
BERBAGAI KEMUDAHAN BERASURANSI
DALAM GENGGAMAN TANGAN ANDA!

Melihat data ekses dan bayar ekses klaim
secara online
Buat janji temu dengan dokter

Registrasi Aplikasi Great Eastern Corporate
untuk anggota keluarga
Mengajukan dan melihat surat jaminan

 

id.gelife.co/GEC-PlayStore id.gelife.co/GEC-AppStore

SCAN QR CODE
ATAU KUNJUNGI
LINK DIBAWAH INI
UNTUK DOWNLOAD

021-2554 3800 / WECAREGROUP-ID@GREATEASTERNLIFE.COM

UNTUK PERTANYAAN MENGENAI APLIKASI GREAT EASTERN CORPORATE SILAKAN MENGHUBUNGI:
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Great Pro Assurance
GREAT Product
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gogreat.greateasternlife.co.id

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!

Rencanakan Warisan untuk keluarga tercinta bersama

Great Pro Assurance



Perlindungan terhadap Penyakit Kritis Serangan Jantung

Great Heart Attack Protection

Great Heart Attack Protection
GREAT Product
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DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!



gogreat.greateasternlife.co.id

Great Cancer Protection
GREAT Product
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DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!

Perlindungan terhadap Penyakit Kritis Kanker

Great Cancer Protection



Great Saver Assurance
GREAT Product
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gogreat.greateasternlife.co.id

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!

Rencanakan Perlindungan & Keuangan Jangka Panjang Dengan

Investasi Maksimal dalam Mata Uang USD

Great Saver Assurance



GREAT Promo
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Periode: 1-30 September 2022

SAVEtember
Promo

Reach for Great Protection with

*Syarat & Ketentuan lengkap:
www.greateasternlife.com/id/in/asuransi-individu/promogogreat

Pastikan Anda memasukkan kode referral

sebelum checkout

REACHFORGREAT

E-VOUCHER DISCOUNT
MEDICAL CHECK UP TULANG

Rp 1 JUTA
E-Voucher Discount Medical Check 

Up Tulang senilai Rp 1 Juta dari 
Primaya Hospital Bekasi Timur 

untuk 26 Nasabah pertama yang 
membeli asuransi di GoGreat!

20%E-VOUCHER
DISCOUNT

*
E-Voucher Discount 20% untuk 
pembelian paket makanan dari 

Yellow Fit Kitchen untuk Nasabah 
yang membeli asuransi di GoGreat!

*

PROMO
CASHBACK26*

Cashback Rp 260.000
untuk 26 Nasabah pertama yang

membeli Asuransi Great Pro Solution 
/  Great Pro Assurance / 

Great Saver Assurance di GoGreat!

Cashback Rp 100.000 
untuk 26 Nasabah pertama yang 

membeli Great Cancer Protection / 
Great Heart Attack Protection di 

GoGreat!

E-Voucher Discount 20% untuk 
Jasa Design Interior dan Discount 

10% untuk Jasa Pembangunan 
dari Dekorkamu untuk Nasabah 

yang membeli asuransi di GoGreat!

20%E-VOUCHER
DISCOUNT

UP
TO

*



PEMBELIAN KACAMATA

JADI SEMAKIN MUDAH

Mulai per tanggal 1 Februari 2021, 
untuk pembelian kacamata tidak 
memerlukan lagi surat rujukan dokter 
dari Dokter Mata

Pemeriksaan mata dapat dilakukan di 
semua cabang Optik Melawai

Ketentuan ini berlaku khusus di Optik 
Melawai

GREAT Reads
Vol. 26 | September 2022

GREAT Promo



Great Eastern Life Indonesia 
& Optik Melawai
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Great Eastern Life Indonesia 
& Optik Melawai
Great Eastern Life Indonesia 
& Optik Melawai

20%
KHUSUS PESERTA

DISKON HINGGA

• Discount diberikan untuk peserta dan keluarga yang memiliki benefit 
  cashless kacamata
• Peserta membawa kartu Great Eastern Life Indonesia dan ID Card/KTP
• Pihak Outlet Optik Melawai akan melakukan verifikasi data
• Berlaku 2 Juni 2021 sd 1 Juni 2023

Tunjukan kartu Live Great

& Dapatkan Diskon!

GREAT Promo
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GREAT Promo

FREE ROOM
UPGRADE*

Antar/jemput ambulance
untuk pasien rawat inap

Berlaku sampai dengan
31 Desember 2022

1 tingkat diatasnya
tanpa diselisihkan

GREAT Reads
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brawijayahospital.com brawijaya.healthcare RS_BWCH +6221 7211 337

HOSPITAL - Tangerang



GREAT Promo

FREE ROOM
UPGRADE*

Berlaku sampai dengan
31 Desember 2022

Berlaku untuk semua
jenis kelas kamar

brawijayahospital.com brawijaya.healthcare RS_BWCH +6221 7211 337
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www.mayapadahospital.com

@MayapadaHospital Mayapada HospitalMayapada Hospital| |

Berlaku hingga April 2023

GREAT Promo
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Khusus untuk Peserta
Asuransi Kumpulan
Great Eastern Life Indonesia

Berlaku sampai
31 Desember 2022

Berlaku mulai dari
kelas kamar II

Sesuai dengan
ketersediaan kamar

Untuk Reservasi, Hubungi:
Wasilah - 0821 1537 5466

NIKMATI PROGRAM
AUTOMATIC ROOM UPGRADE
DI RS PREMIER JATINEGARA
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TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

We Care with Passion

EMC Healthcare
Priority Service
Bagi peserta Asuransi Great Eastern 
yang berobat di EMC Healthcare
akan mendapatkan pendampingan oleh 

EMC Priority Liaison Officer (EPLO)

  

  

•  RS EMC SENTUL
Jl. MH. Thamrin Kav. 57. Sentul City  

  Bogor - Jawa Barat 16810
PIC: 0819 2018 278 (Siska)

  

  

•  RS EMC Pulomas
(d.h OMNI Hospital Pulomas)
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Pulo Gadung - Jakarta Timur 13210
PIC: 0813 2925 1124 (Martharina)

•  RS EMC Cikarang
(d.h OMNI Hospital Cikarang)
Komp. The Oasis Kav No. 1
Jl. Raya Cikarang. Cibarusah Selatan
Cikarang - Bekasi 17530
PIC: 0812 1256 8870 (Triana)

•  RS EMC Alam Sutera
(d.h OMNI Hospital Alam Sutera)
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav 25
Tangerang Selatan - Banten 15325
PIC: 0821 6324 2613 (Cindy)

•  RS EMC TANGERANG
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24. Buaran Indah 

  Tangerang - Banten 15119
PIC: 0878 8599 0707 (Endah)

•  RS EMC Pekayon
(d.h OMNI Hospital Pekayon)
Pulo Ribung No.1. Pekayon Jaya
Bekasi Selatan - Jawa Barat 17148 

PIC: 0812 8227 8582 (Vanny)

www.emc.idwww.emc.id rs.emc RS EMCrumahsakit.EMC
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NIKMATI LAYANAN
FREE ROOM UPGRADE
1 TINGKAT KELAS KAMAR
DI RS MEDIKA BSD

• Peserta dengan hak kamar kelas 3 naik kelas 2
• Peserta dengan hak kamar kelas 2 naik ke kelas 1
• Peserta dengan hak kamar kelas 1 naik kelas VIP

*Selama kamar masih tersedia
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