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Tahukah kalian gagal jantung masih menjadi pandemi 
global dengan kisaran 64 juta penduduk dunia terkena 
gagal jantung. Tingginya angka tersebut tidak diikuti 
dengan kewaspadaan masyarakat mengenai penyakit ini. 
Gagal jantung merupakan sindroma klinis dengan 
kegagalan jantung dalam menjalankan fungsinya dan ini 
sebagai hasil terminal dari kelainan jantung lainnya.

Maksudnya adalah kelainan jantung katup, sumbatan 
koroner, kelainan otot jantung, hipertensi atau diabetes 
yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan gagal 
jantung. Jika kelainan tersebut tidak diatasi akan menjadi 
gagal jantung.

Gagal jantung dibagi menjadi beberapa kelas tergantung 
pembaginya. Dapat dibagi menjadi gagal jantung akut 
(tiba-tiba) dan kronis (berlangsung lama). Kelas lainnya 
berupa gagal jantung kanan (ruang jantung kanan yang 
melemah) atau kiri (disfungsi ruang jantung kiri). Atau 
dibagi berdasarkan nilai fraksi ejeksi (ejection fraction, 
EF) dari pemeriksaan ekokardiografi (USG jantung). Nilai 
EF yang rendah (EF < 40%), pertengahan (EF 40-49%) 
dan normal (≥ 50%).
 
Bagaimana dengan gejala dan tanda gagal jantung? 
Adapun gejala gagal jantung dapat berupa sesak nafas 
jika beraktivitas atau olahraga atau malam hari, 
penurunan toleransi olahraga, cepat lelah, batuk malam 
hari, kesulitan bernapas saat berbaring. Sedangkan tanda 
gagal jantung adalah bengkak di kaki, perut, atau liver, 
peningkatan tekanan vena jugularis, krepitasi, suara 
jantung ke tiga dan takikardia.

Jadi bagaimana mengatasinya? Tujuannya adalah 
mengurangi morbiditas dan mortalitas dari penyakit 
tersebut. Sehingga diperlukan manajemen lintas bagian, 
tahap awal diperlukan untuk mengurangi sesak nafasnya 
(kongesti paru) dan kemudian disesuaikan obat-obat 
gagal jantungnya. 

Selanjutnya dapat dilakukan pemasangan terapi alat yang sesuai indikasi. Karena itu diperlukan 
klinik khusus yang berdedikasi untuk pasien-pasien gagal jantung ini. Dalam rangka hari jantung 
sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 September, diperlukan pendekatan dan sosialisasi
mengenai gagal jantung yang komprehensif. Dimana tahun ini mempunyai tema “Gunakan hati 
untuk setiap hati”.
 
Gunakan Hati berarti berpikir secara berbeda. Untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk 
bertindak dengan berani. Untuk membantu orang lain. Untuk terlibat dengan tujuan penting ini. 
Jantung adalah satu-satunya organ yang dapat Anda dengar dan rasakan. Ini adalah tanda 
kehidupan yang pertama dan terakhir. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang berpotensi 
menyatukan kita semua sebagai manusia.

Sementara untuk setiap hati melibatkan penggunaan 
kata "UNTUK" dan mengalihkan fokus dari tindakan 
itu sendiri ke penerima manfaat dari tindakan 
tersebut, memungkinkan penerapan kampanye 
kesehatan jantung yang lebih luas sekaligus 
menjadikannya lebih pribadi. Kami ingin pesan Hari 
Jantung Sedunia menjangkau sebanyak mungkin 
individu untuk membantu mencapai kesehatan 
kardiovaskular bagi setiap individu khususnya 
pasien gagal jantung.

Diharapkan pasien jantung atau individu sehat 
dapat mengenali atau mengatasi penyakit gagal 
jantung dan berkonsultasi di klinik gagal 
jantung di RS.



GREAT Reads
Vol. 27 | Oktober 2022

Tahukah kalian gagal jantung masih menjadi pandemi 
global dengan kisaran 64 juta penduduk dunia terkena 
gagal jantung. Tingginya angka tersebut tidak diikuti 
dengan kewaspadaan masyarakat mengenai penyakit ini. 
Gagal jantung merupakan sindroma klinis dengan 
kegagalan jantung dalam menjalankan fungsinya dan ini 
sebagai hasil terminal dari kelainan jantung lainnya.

Maksudnya adalah kelainan jantung katup, sumbatan 
koroner, kelainan otot jantung, hipertensi atau diabetes 
yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan gagal 
jantung. Jika kelainan tersebut tidak diatasi akan menjadi 
gagal jantung.

Gagal jantung dibagi menjadi beberapa kelas tergantung 
pembaginya. Dapat dibagi menjadi gagal jantung akut 
(tiba-tiba) dan kronis (berlangsung lama). Kelas lainnya 
berupa gagal jantung kanan (ruang jantung kanan yang 
melemah) atau kiri (disfungsi ruang jantung kiri). Atau 
dibagi berdasarkan nilai fraksi ejeksi (ejection fraction, 
EF) dari pemeriksaan ekokardiografi (USG jantung). Nilai 
EF yang rendah (EF < 40%), pertengahan (EF 40-49%) 
dan normal (≥ 50%).
 
Bagaimana dengan gejala dan tanda gagal jantung? 
Adapun gejala gagal jantung dapat berupa sesak nafas 
jika beraktivitas atau olahraga atau malam hari, 
penurunan toleransi olahraga, cepat lelah, batuk malam 
hari, kesulitan bernapas saat berbaring. Sedangkan tanda 
gagal jantung adalah bengkak di kaki, perut, atau liver, 
peningkatan tekanan vena jugularis, krepitasi, suara 
jantung ke tiga dan takikardia.

Jadi bagaimana mengatasinya? Tujuannya adalah 
mengurangi morbiditas dan mortalitas dari penyakit 
tersebut. Sehingga diperlukan manajemen lintas bagian, 
tahap awal diperlukan untuk mengurangi sesak nafasnya 
(kongesti paru) dan kemudian disesuaikan obat-obat 
gagal jantungnya. 

Selanjutnya dapat dilakukan pemasangan terapi alat yang sesuai indikasi. Karena itu diperlukan 
klinik khusus yang berdedikasi untuk pasien-pasien gagal jantung ini. Dalam rangka hari jantung 
sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 September, diperlukan pendekatan dan sosialisasi
mengenai gagal jantung yang komprehensif. Dimana tahun ini mempunyai tema “Gunakan hati 
untuk setiap hati”.
 
Gunakan Hati berarti berpikir secara berbeda. Untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk 
bertindak dengan berani. Untuk membantu orang lain. Untuk terlibat dengan tujuan penting ini. 
Jantung adalah satu-satunya organ yang dapat Anda dengar dan rasakan. Ini adalah tanda 
kehidupan yang pertama dan terakhir. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang berpotensi 
menyatukan kita semua sebagai manusia.

Sementara untuk setiap hati melibatkan penggunaan 
kata "UNTUK" dan mengalihkan fokus dari tindakan 
itu sendiri ke penerima manfaat dari tindakan 
tersebut, memungkinkan penerapan kampanye 
kesehatan jantung yang lebih luas sekaligus 
menjadikannya lebih pribadi. Kami ingin pesan Hari 
Jantung Sedunia menjangkau sebanyak mungkin 
individu untuk membantu mencapai kesehatan 
kardiovaskular bagi setiap individu khususnya 
pasien gagal jantung.

Diharapkan pasien jantung atau individu sehat 
dapat mengenali atau mengatasi penyakit gagal 
jantung dan berkonsultasi di klinik gagal 
jantung di RS.

“Gunakan Hati untuk Setiap Hati”: Kenali dan Atasi
di Klinik Gagal Jantung

GREAT Health Article



Tips Menjaga Kesehatan Jantung
GREAT Health Article

dr. Fauzi Akira Nugraha,
SpJP, FIHA

Dokter Spesialis Jantung dan
Pembuluh Darah di RS Jantung

Diagram Siloam Cinere

Kejadian penyakit kardiovaskular semakin meningkat 
setiap tahunnya, data RIset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
menunjukan kenaikan dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 
34.1% pada tahun 2018, menurut Riskesdas juga terjadi 
peningkatan pada kelompok usia 35-44 dan 45-54 dari 
tahun 2013 ke tahun 2018 dari 1.3% ke 2.4% dan 2,4% ke 
3.4%.

Faktor risiko penyebab kejadian kardiovaskular tersebut 
adalah konsumsi makanan yang tidak sehat, kelebihan 
berat badan, merokok, hipertensi, Diabetes Melitus (DM), 
kadar kolesterol darah tinggi, dan kurang aktifitas fisik. 
TIdak ada salahnya apabila kita mencegah kejadian 
penyakit jantung secara dini, berikut beberapa tips yang 
dapat dilakukan.

Makan makanan yang sehat dan cek kadar kolestrol
Pemilihan makanan yang baik untuk jantung terdiri dari 
beberapa kombinasi seperti buah, sayur, kacang-kacangan. 
Mengurangi asupan garam dan hindari protein yang 
mengandung garam tinggi seperti ikan yang sudah di 
awetkan, makanan kaleng, dan makanan proses. Hindari 
makanan yang diolah dengan cara digoreng dengan 
minyak trans. Kita juga harus melakukan pengecekan 
kadar kolesterol terutama bila sudah memiliki faktor risiko 
kardiovaskuler. Target penurunannya difokuskan pada 
penurunan kolesterol LDL. 

Turunkan berat badan
Berat badan berlebih atau yang masuk kategori overweight 
dan obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya proses 
aterosklerosis dan risiko terjadi DM tipe 2 di kemudian hari.  
Pengukuran berat badan ideal dapat dilakukan dengan 
metode pengukuran Index Masa Tubuh (IMT).

Pengukurannya dengan cara berat (kg) dibagi dengan 
tinggi (m) kuadrat. Target IMT untuk mengurangi risiko 
penyakit kardiovaskular adalah 20-25 kg/m2.
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Berhenti Merokok
Sebanyak 50% kejadian kardiovaskular disebabakan oleh kebiasaan merokok. Perokok aktif  
memiliki risiko 50% terkena penyakit kardiovaskular seperti Penyakit Jantung Koroner (PJK) 
dan stroke. Angka harapan hidup seorang perokok menurun sebanyak 10  tahun dibandingkan 
dengan bukan perokok. Kejadian kardiovaskular pada usia kurang dari 50 tahun juga
meningkat 5 kali lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok, selain itu perokok pasif 
juga mempunyai risiko yang lebih besar untuk terkena penyakit kardiovaskular.

Kontrol tekanan darah
Tingginya tekanan darah atau yang disebut dengan hipertensi masih menjadi penyebab 
utama penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular. Hipertensi merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh banyak faktor dari genetik, lifestyle dan gangguan pada organ. Hipertensi 
bisa muncul tanpa ada keluhan sehingga sering disebut dengan silent killer. Target 
pengukuran tekanan darah dibagi oleh kelompok usia dengan kelompok usia < 65 tahun 
target sistolik per diastolic yaitu < 130/< 85 mmHg dan kelompok usia > 65 tahun targetnya 
adalah  < 140/< 90 mmHg. 
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Kontrol gula darah 
DM tipe II juga merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, 
komplikasi penyakit ini menyebabkan rusaknya pembuluh darah, terutama pembuluh darah 
koroner dan ginjal. Salah satu penyebab terjadinya adalah konsumsi gula dan asupan 
karbohidrat yang tidak terkontrol.  Penanganan diabetes melitus tidak dapat disepelekan, 
butuh penanganan multidisiplin untuk mendapatkan hasil yang baik, perubahan pola makan, 
aktifitas dan rutin periksa gula darah dapat mencegah terjadinya DM tipe II.

Berolahraga
Olahraga terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan berat badan, 
menstabilkan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol. Olahraga yang baik dilakukan dengan 
cara rutin minimal 4 kali dalam satu minggu, minimal durasi 40 menit. Olahraga itu terdiri dari 
pemanasan, olahraga inti dan, pendinginan. Tipe olehraga dapat dilakukan selang seling 
antara olahraga dengan beban (strain training) dan kardio (jalan, lari, berenang atau sepeda). 
Peningkatan intensitas beban setiap latihan akan mendapatkan hasil yang maksimal.  
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Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan sebanyak 152 anak menderita gangguan ginjal 
akut sejak Januari hingga Oktober 2022.

Penyakit ini tersebar di 14 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, 
Kepulauan Riau, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kasus makin melonjak dalam dua bulan terakhir dan kebanyakan menyerang anak-anak di 
bawah 6 tahun.

Apa Itu Penyakit Gangguan Ginjal Akut?

Gangguan ginjal akut atau acute kidney injury merupakan sindrom gangguan fungsi ginjal 
dalam mengatur cairan dan elektrolit tubuh.

Sindrom ini juga menyerang proses pengeluaran sisa metabolisme yang terjadi mendadak dan 
berlangsung cepat.

Apa Penyebab Gangguan Ginjal Akut ini?

Penyebab gangguan ginjal akut hingga kini 
belum diketahui pasti atau masih misterius. 
Pasalnya, gangguan pada ginjal terjadi lebih 
cepat ketimbang kasus yang pernah ada 
sebelumnya.

Namun IDAI menemukan pada kebanyakan 
pasien mengalami peningkatan inflamasi 
yang kemungkinan mengarah pada 
Mustisystem Inflammatory Syndrome in 
Children (MIS-C) atau sindrom peradangan 
multisistem.

Juga, pada sejumlah pasien ditemukan 
adanya infeksi lain yang muncul bersamaan, 
seperti infeksi leptospirosis, influenzae, 
parainfluenzae, virus CMV, virus HSV, 
bocavirus, legionella, shigella, e-coli dan 
sebagainya.
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Gejala Gangguan Ginjal Akut Mencakup :

Karena berlangsung sangat cepat, orangtua harus memperhatikan produksi urine pada anak. 
Pastikan cairan terpenuhi dan mencari tindakan medis jika anak tidak buang air kecil (BAK) 
dalam jangka waktu yang cukup lama.

Betulkah Gangguan Ginjal Akut Disebabkan COVID-19?

Awalnya IDAI menduga gangguan ginjal akut pada anak sebagai bagian dari kondisi MIS-C atau 
long COVID-19. Namun berdasarkan analisis kasus, beberapa penderita justru dinyatakan 
negative COVID-19 atau tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19.

Diare Intensitas buang
air kecil menurun Kejang

Demam Batuk Pilek Badan
membengkak



Memakai masker

Mencuci tangan

Menjaga jarak &
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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 Protokol 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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Mata yang menua membawa lebih dari sekadar kerutan. Kekhawatiran terbesar dengan
kesehatan mata Anda tidak hanya dengan apa yang dapat Anda lihat, tetapi apa yang
tidak dapat Anda lihat.

Usia 40 tahun adalah angka ajaib ketika ada yang salah dengan mata kita. Pada usia ini,
banyak orang mungkin mulai mengatasi masalah penglihatan yang tidak mereka alami
sebelumnya. Ini mungkin termasuk mata kering atau presbyopia dan dapat membuat
orang merasa lelah dan sakit kepala.

Meskipun kita tidak bisa menang melawan usia, beberapa strategi dapat meminimalkan
kerusakan. Terlalu banyak waktu menatap layar elektronik telah menimbulkan masalah
lain, sindrom penglihatan komputer. Untuk merilekskan mata, disarankan bahwa untuk
setiap 20 menit yang dihabiskan untuk menatap komputer, orang harus beristirahat
selama 20 detik dan melihat setidaknya 6 meter, idealnya ke luar jendela.

Banyak formulasi vitamin mata saat ini di pasaran. Studi telah menemukan bahwa
kombinasi spesifik vitamin C dan E, bersama dengan beta-karoten dan seng, mengurangi
risiko degenerasi makula terkait usia. Karotenoid, lutein dan zeaxanthin, yang ditemukan
dalam makanan seperti bayam, kangkung dan brokoli lebih lanjut mengurangi risiko dan
perkembangan degenerasi makula dan katarak. Beberapa ahli mata mengatakan
omega-3, yang umumnya ditemukan pada ikan dan kacang-kacangan, tampaknya
memainkan peran protektif dalam kesehatan mata dengan retina dan kornea. Ini termasuk
bantuan dengan mata kering yang dialami banyak orang, terutama wanita di usia 50-an.
Mengkonsumsi biji rami, baik sebagai pil atau ditaburkan pada makanan, juga dapat
membantu mengobati mata kering.

Usia Penting untuk Melindungi
Kesehatan Mata Anda

GREAT Health Article

Menghabiskan waktu di luar ruangan dapat membantu 
meminimalkan atau mencegahrabun jauh, atau miopia, 
pada anak-anak. Beberapa ahli percaya bahwa aktifitas di 
luarruangan dan istirahat dari fokus pada objek dekat dapat 
membantu mengurangi perkembangan myopia Tetapi 
berada di luar ruangan juga menghadirkan risiko. 
Sinar yang merusak dari matahari bersifat 
kumulatif sepanjang hidup seseorang, jadi 
para ahli merekomendasikan untuk memakai 
kacamata pelindung dan topi mulai dari usia 
muda. Kenakan kacamata hitam berkualitas 
dengan perlindungan UV 100%. Penting untuk 
melindungi mata setiap hari dalam semua 
kondisi cahaya.
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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

*
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GREAT Promo

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
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GREAT Promo
Great Eastern Life Indonesia 
& Optik Melawai
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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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Privilege

Khusus untuk nasabah Great Eastern Life Indonesia



Comprehensive Excellence
WA: 0-8888-90-5555

Free Upgrade Kamar
Untuk seluruh peserta asuransi
Great Eastern Life Indonesia
• Berlaku di Eka Hospital BSD, Bekasi, Cibubur dan Pekanbaru
• Berlaku untuk semua jenis kamar perawatan

• Upgrade 1 tingkat di atas (selama kamar tersedia) 
• Berlaku sampai 31 Desember 2022

GREAT Promo

GREAT Reads
Vol. 27 | Oktober 2022



GREAT Promo

GREAT Reads
Vol. 27 | Oktober 2022



GREAT Promo

FREE ROOM
UPGRADE*

Antar/jemput ambulance
untuk pasien rawat inap

Berlaku sampai dengan
31 Desember 2022

1 tingkat diatasnya
tanpa diselisihkan

brawijayahospital.com brawijaya.healthcare RS_BWCH +0877 7167 1806 (Pitri)

HOSPITAL - Tangerang

GREAT Reads
Vol. 27 | Oktober 2022



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 kumpulan Great Eastern Life Indonesia
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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