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Persentase infertilitas antara pria dan wanita sama. Pada 
pasangan yang mengalami infertilitas, sekitar 35% disebabkan 
oleh faktor pria, 35% disebabkan oleh faktor wanita, dan 
20% kasus memiliki kombinasi faktor pria dan wanita, 
sementara 10% terakhir karena faktor yang tidak dapat 
dijelaskan. Kehamilan dapat terjadi begitu mudahnya pada 
sebagian orang. Sementara pada sebagian lainnya, butuh 
waktu, usaha, dan kesabaran untuk dapat hamil.

Tapi nyatanya, proses terjadinya kehamilan memang cukup 
rumit. Maka itu, tak sekadar berusaha, setiap pasangan 
yang mengidamkan kehamilan sepatutnya juga berkenan 
untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan organ 
reproduksi mereka guna menjaga peluang. Anda dan 
pasangan yang mendambakan keturunan dan sudah 
berhubungan secara teratur 23 kali seminggu selama 12 
bulan tanpa kontrasepsi, namun belum kunjung hamil 
sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan.

Hasil pemeriksaan ini akan mengungkap masalah yang 
menghambat Anda dan pasangan dalam proses memperoleh 
keturunan secara alami. Penanganan terhadap masalah 
akan bergantung pada penyebab yang mendasarinya.

Persentase penyebab gangguan kesuburan pada pasangan 
infertilitas 35 persennya disebabkan masalah dari pihak 
pria, 35% dari pihak wanita, dan sisanya kombinasi dari 
keduanya. Pada pria, perlu dilakukan analisa sperma untuk 
menilai kualitas sperma yang mencakup tiga hal yakni, 
jumlah, kecepatan gerakan, dan bentuk sperma. Sebaiknya 
pria tidak berhubungan atau mengeluarkan sperma selama 
35 hari sebelum melakukan pemeriksaan ini.

Menurut kriteria WHO jumlah rata-rata konsentrasi sperma normal adalah lebih dari 15 juta per 
mililiter. Sperma yang bergerak cepat dan lurus sebaiknya berada pada jumlah di atas 32% dan 
sperma yang memiliki bentuk normal minimal sebanyak 4%. Semakin tinggi persentase sperma 
dengan bentuk normal yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan sel sperma tersebut 
membuahi sel telur.

Untuk meningkatkan keberhasilan program bayi tabung, RS Pondok Indah mengaplikasikan 
teknologi medis Intracytoplasmic Morphologically-selected Sperm Injection (IMSI). Teknik ini 
digunakan untuk memilih sel sperma terbaik sebelum disuntikkan ke sel telur. Proses pemilihan sel 
sperma terbaik menggunakan bantuan teknologi pencitraan yang mampu memperbesar gambar 
hingga 6.000 kali. Sehingga hanya sel sperma kualitas terbaik yang terpilih.

Pemeriksaan pada wanita, dimulai dengan 
pengajuan beragam pertanyaan dari dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan. Pertanyaan 
yang diajukan termasuk aktivitas keseharian, 
cara dan waktu melakukan hubungan seksual, 
jadwal menstruasi, dan apakah pernah terjadi 
pendarahan diantara masa menstruasi atau 
setelah melakukan hubungan intim. Kemudian 
dokter akan melakukan pemeriksaan ginekologi 
dan pemeriksaan ultrasonogra� (USG transvaginal) 
untuk mengetahui kondisi organ wanita, termasuk 
rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meli hat 
apakah ada kelainan yang dapat meng ganggu 
proses kehamilan seperti kelainan anatomi 
bawaan lahir, hingga keberadaan mioma atau 
polip.

Selain itu, pemeriksaan USG ini juga dilakukan 
untuk melihat kondisi rahim dan indung telur 
seperti ada tidaknya kista, melihat ukuran organ 
ovarium, dan melihat jumlah sel telur. USG 
dilakukan pada saat hari kedua atau ketiga 
menstruasi. Pemeriksaan dasar lainnya untuk 
wanita adalah histerosal pingogra� (HSG) yang 
dilakukan untuk melihat adakah sumbatan pada 
saluran telur, apakah tertutup sebagian atau 
seluruhnya.

Semua proses dari konsultasi dokter hingga pemeriksaan dapat dilakukan pada 12 kali kunjungan, 
sehingga pada sesi konsultasi berikutnya dokter sudah mengetahui jenis dan kemungkinan penyebab 
gangguan kesuburan, serta dapat menawarkan program kehamilan terlebih dahulu. Program 
kehamilan ini dikembangkan sesuai kondisi Anda dan pasangan. Berikut ini adalah beberapa jenis 
program kehamilan dengan berbagai tingkat keberhasilannya. Hubungan seksual terjadwal, Anda 
dan pasangan akan disarankan untuk berhubungan pada hari yang tepat dengan masa ovulasi 
sehingga diharapkan terjadi kehamilan. Pemeriksaan dasar kesuburan pada pasangan yang 
memeriksakan diri akan diawali dengan pertanyaan yang komprehensif mengenai riwayat medis 
yang berhubungan dengan kemungkinan penyebab dari gangguan kesuburan dan pemeriksaan 
�sik. Kemudian pemeriksaan akan dilanjutkan dengan beberapa tes khusus pada bagian 
reproduksi yang sesuai dengan gangguan yang Anda dan pasangan alami.

Program Kehamilan yang Tepat
Program kehamilan merupakan serangkaian prosedur untuk membantu Anda dan pasangan yang 
ingin memiliki keturunan, dengan Pemeriksaan Dasar pada Pria Analisis sperma, Pemeriksaan 
Dasar pada Wanita, Ultrasonogra� (USG) transvaginal, dan Histerosalpingogra� (HSG)

Pemeriksaan hormon
Diawali dengan serangkaian pemeriksaan ukuran folikel yang berisi sel telur dengan pemeriksaan 
USG untuk memprediksi waktu ovulasi. Tingkat keberhasilan metode ini di bawah 10%. Pasangan 
yang disarankan melakukan sanggama terjadwal harus memenuhi persyaratan memiliki jumlah 
sperma dan saluran telur yang baik, serta jadwal menstruasi yang teratur Inseminasi intrauterin, 
memiliki keberhasilan sekitar 15-20%. Pasangan yang disarankan untuk melakukan metode ini 
harus memenuhi persyaratan memiliki jumlah sperma yang bergerak cepat sekitar 5-10 juta dan 
memiliki saluran telur yang baik. Program inseminasi dapat di lakukan maksimal sebanyak empat 
siklus. Apabila belum terjadi kehamilan, pasien akan disarankan mengikuti metode bayi tabung. 

Bayi tabung, tingkat keberhasilannya mencapai 40-45%. Namun, persentase keberhasilan ini 
dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti usia, cadangan sel telur, kualitas sperma, juga kondisi 
medis masing-masing pasangan. Metode bayi tabung dilakukan dengan cara menyuntikan satu sel 
sperma terpilih ke dalam satu sel telur terpilih untuk mendapatkan pembuahan. Hasil pembuahan ini 
akan dipantau dengan teknologi bayi tabung terkini yaitu timelapse incubator, sehingga didapatkan 
embrio yang siap ditransfer ke dalam rahim. Sebelum menjalani program ini, Anda dan pasangan 
disarankan memeriksakan penyebab gangguan kesuburan yang sedang dialami dan mencari 
solusinya bersama dokter, sehingga peluang terjadinya kehamilan pun semakin besar.

RS Pondok Indah IVF Centre mengadopsi berbagai teknologi medis terdepan untuk metode bayi 
tabung. Kombinasi dari teknologi medis tersebut, dapat meningkatkan peluang keberhasilan program 
bayi tabung Anda dan pasangan. Apapun metode program kehamilan yang Anda dan pasangan pilih, 
sebaiknya disesuai kan dengan hasil pemeriksaan. Apabila Anda dan pasangan masih bingung 
menentukan program kehamilan yang sesuai, RS Pondok Indah IVF Centre menyediakan layanan 
konsultasi dengan tim dokter subspesialis fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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bulan tanpa kontrasepsi, namun belum kunjung hamil 
sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan.

Hasil pemeriksaan ini akan mengungkap masalah yang 
menghambat Anda dan pasangan dalam proses memperoleh 
keturunan secara alami. Penanganan terhadap masalah 
akan bergantung pada penyebab yang mendasarinya.

Persentase penyebab gangguan kesuburan pada pasangan 
infertilitas 35 persennya disebabkan masalah dari pihak 
pria, 35% dari pihak wanita, dan sisanya kombinasi dari 
keduanya. Pada pria, perlu dilakukan analisa sperma untuk 
menilai kualitas sperma yang mencakup tiga hal yakni, 
jumlah, kecepatan gerakan, dan bentuk sperma. Sebaiknya 
pria tidak berhubungan atau mengeluarkan sperma selama 
35 hari sebelum melakukan pemeriksaan ini.

Menurut kriteria WHO jumlah rata-rata konsentrasi sperma normal adalah lebih dari 15 juta per 
mililiter. Sperma yang bergerak cepat dan lurus sebaiknya berada pada jumlah di atas 32% dan 
sperma yang memiliki bentuk normal minimal sebanyak 4%. Semakin tinggi persentase sperma 
dengan bentuk normal yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan sel sperma tersebut 
membuahi sel telur.

Untuk meningkatkan keberhasilan program bayi tabung, RS Pondok Indah mengaplikasikan 
teknologi medis Intracytoplasmic Morphologically-selected Sperm Injection (IMSI). Teknik ini 
digunakan untuk memilih sel sperma terbaik sebelum disuntikkan ke sel telur. Proses pemilihan sel 
sperma terbaik menggunakan bantuan teknologi pencitraan yang mampu memperbesar gambar 
hingga 6.000 kali. Sehingga hanya sel sperma kualitas terbaik yang terpilih.

Pemeriksaan pada wanita, dimulai dengan 
pengajuan beragam pertanyaan dari dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan. Pertanyaan 
yang diajukan termasuk aktivitas keseharian, 
cara dan waktu melakukan hubungan seksual, 
jadwal menstruasi, dan apakah pernah terjadi 
pendarahan diantara masa menstruasi atau 
setelah melakukan hubungan intim. Kemudian 
dokter akan melakukan pemeriksaan ginekologi 
dan pemeriksaan ultrasonogra� (USG transvaginal) 
untuk mengetahui kondisi organ wanita, termasuk 
rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meli hat 
apakah ada kelainan yang dapat meng ganggu 
proses kehamilan seperti kelainan anatomi 
bawaan lahir, hingga keberadaan mioma atau 
polip.

Selain itu, pemeriksaan USG ini juga dilakukan 
untuk melihat kondisi rahim dan indung telur 
seperti ada tidaknya kista, melihat ukuran organ 
ovarium, dan melihat jumlah sel telur. USG 
dilakukan pada saat hari kedua atau ketiga 
menstruasi. Pemeriksaan dasar lainnya untuk 
wanita adalah histerosal pingogra� (HSG) yang 
dilakukan untuk melihat adakah sumbatan pada 
saluran telur, apakah tertutup sebagian atau 
seluruhnya.
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Semua proses dari konsultasi dokter hingga pemeriksaan dapat dilakukan pada 12 kali kunjungan, 
sehingga pada sesi konsultasi berikutnya dokter sudah mengetahui jenis dan kemungkinan penyebab 
gangguan kesuburan, serta dapat menawarkan program kehamilan terlebih dahulu. Program 
kehamilan ini dikembangkan sesuai kondisi Anda dan pasangan. Berikut ini adalah beberapa jenis 
program kehamilan dengan berbagai tingkat keberhasilannya. Hubungan seksual terjadwal, Anda 
dan pasangan akan disarankan untuk berhubungan pada hari yang tepat dengan masa ovulasi 
sehingga diharapkan terjadi kehamilan. Pemeriksaan dasar kesuburan pada pasangan yang 
memeriksakan diri akan diawali dengan pertanyaan yang komprehensif mengenai riwayat medis 
yang berhubungan dengan kemungkinan penyebab dari gangguan kesuburan dan pemeriksaan 
�sik. Kemudian pemeriksaan akan dilanjutkan dengan beberapa tes khusus pada bagian 
reproduksi yang sesuai dengan gangguan yang Anda dan pasangan alami.

Program Kehamilan yang Tepat
Program kehamilan merupakan serangkaian prosedur untuk membantu Anda dan pasangan yang 
ingin memiliki keturunan, dengan Pemeriksaan Dasar pada Pria Analisis sperma, Pemeriksaan 
Dasar pada Wanita, Ultrasonogra� (USG) transvaginal, dan Histerosalpingogra� (HSG)

Pemeriksaan hormon
Diawali dengan serangkaian pemeriksaan ukuran folikel yang berisi sel telur dengan pemeriksaan 
USG untuk memprediksi waktu ovulasi. Tingkat keberhasilan metode ini di bawah 10%. Pasangan 
yang disarankan melakukan sanggama terjadwal harus memenuhi persyaratan memiliki jumlah 
sperma dan saluran telur yang baik, serta jadwal menstruasi yang teratur Inseminasi intrauterin, 
memiliki keberhasilan sekitar 15-20%. Pasangan yang disarankan untuk melakukan metode ini 
harus memenuhi persyaratan memiliki jumlah sperma yang bergerak cepat sekitar 5-10 juta dan 
memiliki saluran telur yang baik. Program inseminasi dapat di lakukan maksimal sebanyak empat 
siklus. Apabila belum terjadi kehamilan, pasien akan disarankan mengikuti metode bayi tabung. 

Bayi tabung, tingkat keberhasilannya mencapai 40-45%. Namun, persentase keberhasilan ini 
dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti usia, cadangan sel telur, kualitas sperma, juga kondisi 
medis masing-masing pasangan. Metode bayi tabung dilakukan dengan cara menyuntikan satu sel 
sperma terpilih ke dalam satu sel telur terpilih untuk mendapatkan pembuahan. Hasil pembuahan ini 
akan dipantau dengan teknologi bayi tabung terkini yaitu timelapse incubator, sehingga didapatkan 
embrio yang siap ditransfer ke dalam rahim. Sebelum menjalani program ini, Anda dan pasangan 
disarankan memeriksakan penyebab gangguan kesuburan yang sedang dialami dan mencari 
solusinya bersama dokter, sehingga peluang terjadinya kehamilan pun semakin besar.

RS Pondok Indah IVF Centre mengadopsi berbagai teknologi medis terdepan untuk metode bayi 
tabung. Kombinasi dari teknologi medis tersebut, dapat meningkatkan peluang keberhasilan program 
bayi tabung Anda dan pasangan. Apapun metode program kehamilan yang Anda dan pasangan pilih, 
sebaiknya disesuai kan dengan hasil pemeriksaan. Apabila Anda dan pasangan masih bingung 
menentukan program kehamilan yang sesuai, RS Pondok Indah IVF Centre menyediakan layanan 
konsultasi dengan tim dokter subspesialis fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi.



Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Persentase infertilitas antara pria dan wanita sama. Pada 
pasangan yang mengalami infertilitas, sekitar 35% disebabkan 
oleh faktor pria, 35% disebabkan oleh faktor wanita, dan 
20% kasus memiliki kombinasi faktor pria dan wanita, 
sementara 10% terakhir karena faktor yang tidak dapat 
dijelaskan. Kehamilan dapat terjadi begitu mudahnya pada 
sebagian orang. Sementara pada sebagian lainnya, butuh 
waktu, usaha, dan kesabaran untuk dapat hamil.

Tapi nyatanya, proses terjadinya kehamilan memang cukup 
rumit. Maka itu, tak sekadar berusaha, setiap pasangan 
yang mengidamkan kehamilan sepatutnya juga berkenan 
untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan organ 
reproduksi mereka guna menjaga peluang. Anda dan 
pasangan yang mendambakan keturunan dan sudah 
berhubungan secara teratur 23 kali seminggu selama 12 
bulan tanpa kontrasepsi, namun belum kunjung hamil 
sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan.

Hasil pemeriksaan ini akan mengungkap masalah yang 
menghambat Anda dan pasangan dalam proses memperoleh 
keturunan secara alami. Penanganan terhadap masalah 
akan bergantung pada penyebab yang mendasarinya.

Persentase penyebab gangguan kesuburan pada pasangan 
infertilitas 35 persennya disebabkan masalah dari pihak 
pria, 35% dari pihak wanita, dan sisanya kombinasi dari 
keduanya. Pada pria, perlu dilakukan analisa sperma untuk 
menilai kualitas sperma yang mencakup tiga hal yakni, 
jumlah, kecepatan gerakan, dan bentuk sperma. Sebaiknya 
pria tidak berhubungan atau mengeluarkan sperma selama 
35 hari sebelum melakukan pemeriksaan ini.

Menurut kriteria WHO jumlah rata-rata konsentrasi sperma normal adalah lebih dari 15 juta per 
mililiter. Sperma yang bergerak cepat dan lurus sebaiknya berada pada jumlah di atas 32% dan 
sperma yang memiliki bentuk normal minimal sebanyak 4%. Semakin tinggi persentase sperma 
dengan bentuk normal yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan sel sperma tersebut 
membuahi sel telur.

Untuk meningkatkan keberhasilan program bayi tabung, RS Pondok Indah mengaplikasikan 
teknologi medis Intracytoplasmic Morphologically-selected Sperm Injection (IMSI). Teknik ini 
digunakan untuk memilih sel sperma terbaik sebelum disuntikkan ke sel telur. Proses pemilihan sel 
sperma terbaik menggunakan bantuan teknologi pencitraan yang mampu memperbesar gambar 
hingga 6.000 kali. Sehingga hanya sel sperma kualitas terbaik yang terpilih.

Pemeriksaan pada wanita, dimulai dengan 
pengajuan beragam pertanyaan dari dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan. Pertanyaan 
yang diajukan termasuk aktivitas keseharian, 
cara dan waktu melakukan hubungan seksual, 
jadwal menstruasi, dan apakah pernah terjadi 
pendarahan diantara masa menstruasi atau 
setelah melakukan hubungan intim. Kemudian 
dokter akan melakukan pemeriksaan ginekologi 
dan pemeriksaan ultrasonogra� (USG transvaginal) 
untuk mengetahui kondisi organ wanita, termasuk 
rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meli hat 
apakah ada kelainan yang dapat meng ganggu 
proses kehamilan seperti kelainan anatomi 
bawaan lahir, hingga keberadaan mioma atau 
polip.

Selain itu, pemeriksaan USG ini juga dilakukan 
untuk melihat kondisi rahim dan indung telur 
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Bayi tabung, tingkat keberhasilannya mencapai 40-45%. Namun, persentase keberhasilan ini 
dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti usia, cadangan sel telur, kualitas sperma, juga kondisi 
medis masing-masing pasangan. Metode bayi tabung dilakukan dengan cara menyuntikan satu sel 
sperma terpilih ke dalam satu sel telur terpilih untuk mendapatkan pembuahan. Hasil pembuahan ini 
akan dipantau dengan teknologi bayi tabung terkini yaitu timelapse incubator, sehingga didapatkan 
embrio yang siap ditransfer ke dalam rahim. Sebelum menjalani program ini, Anda dan pasangan 
disarankan memeriksakan penyebab gangguan kesuburan yang sedang dialami dan mencari 
solusinya bersama dokter, sehingga peluang terjadinya kehamilan pun semakin besar.

RS Pondok Indah IVF Centre mengadopsi berbagai teknologi medis terdepan untuk metode bayi 
tabung. Kombinasi dari teknologi medis tersebut, dapat meningkatkan peluang keberhasilan program 
bayi tabung Anda dan pasangan. Apapun metode program kehamilan yang Anda dan pasangan pilih, 
sebaiknya disesuai kan dengan hasil pemeriksaan. Apabila Anda dan pasangan masih bingung 
menentukan program kehamilan yang sesuai, RS Pondok Indah IVF Centre menyediakan layanan 
konsultasi dengan tim dokter subspesialis fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi.



Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Para orangtua, terlebih yang baru memiliki anak pertama, 
kerap merasa panik ketika buah hati mereka terganggu 
kesehatannya. Tetap tenang dan tahu tin dakan awal yang 
perlu dilakukan dapat membuat anak Anda terhindar dari 
kondisi yang berbahaya. Berikut merupakan beberapa 
kondisi yang kerap menyerang anak hingga usia dua tahun.

Demam
Demam pada anak-anak adalah kondisi ke tika suhu tubuh 
anak berada di atas 37,50C. Pengukuran suhu dapat dilakukan 
pada lipat ketiak. Kondisi ini merupakan reaksi tubuh akibat 
ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas 
yang dise babkan reaksi radang, infeksi, dehidrasi, atau 
sebab lainnya. Ketika anak demam, hal pertama yang perlu 
dilakukan adalah membantunya agar dapat   berbaring   lalu 
memberi kompres 31C hangat pada dahi. Lipat kedua ketiak 
dan paha serta perbanyak asupan minum pada anak. Obat 
penurun panas dapat diberikan jika suhu tubuh anak 
mencapai lebih dari 38C (gunakan sesuai petunjuk penggunaan 
yang tertera). Yang perlu diingat, selalu letakkan obat di 
tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak.

Orangtua perlu segera membawa anak ke dokter jika 
demam disertai gejala atau tanda lainnya (salah satu atau 
lebih) seperti kejang, sesak napas, lemas, penurunan 
kesadaran, muntah-muntah, atau kesulitan makan-minum. 
Demam yang lebih dari 40C dan tidak membaik setelah diberi 
obat penurun panas juga perlu diwaspadai dan segera 
dibawa ke dokter.

Saat terjadi demam yang disertai kejang, hal pertama yang 
dapat dilakukan adalah memastikan keamanan di sekitar si 
kecil, pindahkan barang-barang yang dapat membahayakan. 
Kejang biasanya terjadi dalam waktu singkat. Saat kejang 
berhenti, posisikan tubuh anak agak miring dengan menarik 
lutut kanan ke arah kiri. Obat anti kejang dapat digunakan 
sesuai petunjuk dari dokter.
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mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Penanganan Pertama Pada
Gangguan Kesehatan Si Kecil

GREAT Health Article

Setelah itu, segera bawa anak Anda ke dokter jika terjadi kondisi seperti berikut:
• Kejang berlangsung lebih dari 15 menit;

anggota tubuh yang terlibat kejang hanya sebagian atau terlihat asimetris (seperti wajah atau salah 
satu anggota gerak);

• Kejang seluruh tubuh (kejang umum) yang didahului kejang sebagian;
• Kejang yang berulang dalam 1 x 24 jam; dan kejang tanpa disertai demam.

Kejang yang disertai demam merupakan gejala penyakit yang disebabkan proses di luar sistem saraf. 
Karenanya, penting segera memeriksakan ke dokter untuk memastikan bahwa kejang yang dialami 
bukan disebabkan kelainan saraf pusat sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih kuat.

Tersedak
Tersedak merupakan gangguan kesehatan lain yang kerap dialami anak. Ketika hal ini terjadi, hal 
pertama yang harus dilakukan orangtua adalah mendeteksi gejala dengan cepat. Tersedak memiliki ciri 
gangguan napas tiba-tiba disertai dengan batuk dan sulit bicara. Arahkan kecurigaan pada menelan 
benda asing jika gejalanya muncul tiba-tiba dan si kecil baru saja selesai makan atau memainkan benda 
kecil sesaat sebelum timbul gejala. Jika anak tidak dapat batuk dengan efektif dan sumbatan terlihat 
cukup berat, segera bawa ke dokter untuk penanganan yang tepat. Memasukkan benda asing ke dalam 
mulut memang menjadi salah satu kebiasaan anak yang perlu mendapat pengawasan dari orangtua. 
Pastikan anak Anda tidak memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya yang dapat menyebabkan 
terjadinya tersedak. Penting juga memastikan tingkat kepadatan makanan yang diberikan sesuai 
dengan usia anak untuk menghindari tersedak.
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Jatuh dari Tempat Tinggi
Masih ingat dengan masa ketika Anda kecil dulu? Jatuh dari tempat tidur, sofa, dan sebagainya 
sepertinya menjadi pengalaman masa kecil semua orang. Mengeksplorasi lingkungan sekitar memang 
menjadi kesenangan si kecil. Karenanya, pengawasan dari orangtua terhadap aktivitas anak sangat 
dibutuhkan. Selain itu, pemasangan bumper di ranjang atau pemakaian ranjang yang tidak terlalu 
tinggi dapat menjadi pilihan untuk menjaga keamanan anak Anda. Hal lain yang bisa dilakukan, yakni 
memasang matras tipis sebagai pelapis lantai di area bermain anak.

Meski telah melakukan segala upaya pencegahan, terkadang hal yang tidak diinginkan tetap dapat 
terjadi. Dan ketika anak Anda jatuh dari ketinggian, jangan panik. Angkat dan tenangkan anak Anda. 
Kemudian, periksa bagian kepala atau badan untuk memastikan ada tidaknya luka atau memar. Jika 
hanya terjadi memar, segera oleskan gel antimemar. Apabila terjadi luka dan berdarah, tekan luka itu 
selama 10 menit, bersihkan, dan berikan obat antiseptik, serta tutup luka dengan plester. Segera 
periksakan ke dokter jika pendarahan tidak berhenti. Namun, ketika setelah jatuh, si kecil pingsan, 
tertidur, susah dibangunkan, muntah, kejang pada wajah atau kaku pada anggota gerak, pendarahan 
dari hidung (mimisan) atau telinga, segera bawa anak Anda ke fasilitas kesehatan terdekat untuk 
mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Penanganan yang tepat dapat meng hindarkan anak 
Anda dari bahaya jangka panjang.



Memakai masker

Mencuci tangan
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menghindari kerumunan
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Makan makanan
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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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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!
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
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diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.
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Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
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 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
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cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.
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Hasil survey melaporkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 
penglihatan mereka lebih bernilai dibandingkan kemampuan mengingat atau berjalan.
Interaksi yang terus menerus dengan layar monitor,melupakan nutrisi-nutrisi yang
penting dan tidak menggunakan sunglasses merupakan kebiasaan yang dianggap tidak
membahayakan justru dapat mengurangi kesehatan mata.

 1. Atur jarak layar monitor

Layar monitor sudah banyak mengalami perkembangan,bukan hanya pada laptop dan desktop, saat
ini ada smart phone, komputer tablet, MP3 player belum lagi monitor yang dapat ditemui di
bandara, stasiun dan bioskop.

Kontras yang tinggi dan silau yang dihasilkan layar monitor dapat menyebabkan ketegangan pada
mata (eyestrain), pada beberapa kasus juga menyebabkan 'Computer Vision Syndrome'. Gejalanya
berupa sakit kepala, penglihatan yang buram, mata kering, pegal bagian leher, penglihatan ganda
dan kesulitan untuk fokus.

Rata-rata orang menghabiskan waktu di depan layar monitor 9.5 jam per hari. Tidak hanya
menggunakan komputer dalam durasi yang lama tanpa henti tapi kita juga bekerja dengan
perangkat genggam ( smart phone ,tablets dll ) dengan jarak yang lebih dekat dari pada bahan
bacaan lainnya. Semakin dekat Anda membaca semakin berat pula mata Anda bekerja.

Aturlah jarak layar monitor Anda kurang lebih sejauh lengan Anda,dan jarak untuk perangkat
genggam 40 cm dari mata Anda. Bila Anda kesulitan membaca tulisan di smart phone pada jarak
40 cm perbesar ukuran hurufnya. Untuk meminimalisasi 'eyestrain' pastikan kontras layar tidak
menyebabkan silau.

 2. Berkedip

Kita berkedip 15-20 kali per menit setiap harinya tapi akan
berkurang setengahnya saat kita melihat melalui layar monitor.
Dengan berkedip air mata akan membasahi bagian
depan mata secara merata,bila Anda tidak cukup berkedip
mata akan kering dan menjadi iritasi.

Terapkan aturan 20/20 saat Anda bekerja di depan komputer.
Lihatlah objek sejauh  6 meter selama 20 detik setiap 20 menit
sekali saat Anda menggunakan komputer sehingga
mata Anda dapat berkedip dengan alami dan memberi
waktu agar mata Anda rileks.

 3. Gunakan Sunglasses

Paparan sinar UV jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata seperti katarak, degenerasi
makula, tumbuhnya jaringan pada selaput mata dan gangguan pada kulit sekitar mata. Gunakanlah
Sunglasses yang dapat menahan 99 % radiasi UV A dan UV B. Pilihlah sunglasses dengan size
besar agar perlindungan terhadap sinar UV lebih maksimal. Bila Anda berencana banyak
menghabiskan waktu di luar ruangan lebih baik lagi menggunakan sunglasses dengan lensa
polarized yang dapat mengurangi silau.

Walaupun saat ini ada lensa kontak dengan UV protection tetapi penggunaan sunglasses tetap
diperlukan karena lensa kontak hanya menutupi sebagian kecil saja dari mata.

 4. Mencoba 'Seafood diet'

Mungkin Anda telah mengetahui bahwa asam lemak omega-3 dapat meningkatkan kesehatan
jantung dan otak, bukan itu saja tapi juga dapat mengurangi resiko penyakit mata. Berdasarkan
penelitian,wanita yang mengkonsumsi tuna kalengan dan daging ikan seminggu sekali dapat
menurunkan resiko degenerasi makula sebanyak 42%.

minyak ikan juga mengandung anti-oxidant yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab
degenerasi makula. Alasan lain untuk mengkonsumsi ikan adalah omega-3 juga membuat lapisan
air mata lebih sehat.

 5. Go for the greens

Orang mengenal wortel sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin
A-nya memang benar, tapi nutrisi terbaik adalah Lutein dan zeaxanthine yang terdapat pada daun-
daunan hijau, brokoli, timun jepang, kacang polong dan kecambah. Study membuktikan dengan
mengkonsumsi sayuran hijau dapat memperbaiki penglihatan dari efek silau dan paparan sinar yang
sangat terang, karena kandungan tersebut dapat menyerap sebagian dari sinar.

6. Minuman seduhan 

Anda mungkin ingin menghabiskan sore hari dengan
secangkir teh atau kopi, bukan hanya dapat merangsang

produksi air mata, tapi minuman teh dan kopi
mengandung catechins sebagai anti-oxidant

yang dapat melindungi jaringan mata dari
degenerasi makula dan katarak.

 7. Rawat lensa kontak dengan baik

85% pemakai lensa kontak mengklaim telah merawat lensa kontaknya dengan baik, kenyataannya
hanya 2% yang benar-benar melakukannya. Jangan sekali-kali menggunakan air keran untuk
membersihkan lensa ataupun case lensa kontak, tapi gunakanlah cairan khusus pembersih lensa
kontak.

Sangat dianjurkan untuk tidak memakai lensa kontak saat tidur, selingi pemakaian lensa kontak
dengan kacamata sekali seminggu,cuci tangan sebelum menangani lensa kontak dan selalu gunakan
cairan yang baru untuk merendam lensa kontak Anda.

 8. Rutin mengganti peralatan make-up

Bakteri dapat berkembang biak pada maskara, gantilah setelah 3 bulan pemakaian. Ingatlah
pemakaian eyeliner dapat menyumbat kelenjar air mata,bersihkan area kelopak mata dengan baik.

 9. Kenakan kacamata pelindung (goggles)

Anda tidak harus bekerja di pabrik saat mengenakan goggles, menurut catatan sekitar 2.5 juta
kecelakaan mata setiap tahunnya terjadi di Amerika. Pakailah kacamata pelindung saat melakukan
perbaikan ringan di rumah seperti mengecat,memaku,mengebor dinding rumah atau membersihkan
perabotan dengan menggunakan cairan kimia.

 10. Rutin periksa mata

Bagi orang dewasa disarankan untuk periksa mata setahun sekali, 6 bulan sekali untuk anak-anak
dan 3 bulan sekali untuk anak yang berkacamata. Untuk beberapa kasus mungkin juga diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun Anda tidak memerlukan kacamata,pada saat memasuki usia 40
tahun disarankan untuk periksa mata dan rutin memeriksakannya setiap tahun.

APAKAH ANDA SUDAH MENGGUNAKAN CASHLESS PROGRAM?

kunjungi website CORPORATE PARTNERSHIP di

https://www.optikmelawai.com/id/corporate-account

GREAT Promo

Siloam Special Benefit
Special Benefits Seamless Service
(in-room admission/discharged) untuk Peserta dengan benefit kamar mulai dari 
kelas setara VIP dan keatas. 

Free delivery service atau jasa pengantaran untuk 
obat dengan maksimum radius 20 km (dua puluh 
kilometer. 

Free 1x (satu kali) meals untuk 1 (satu) pendamping 
atau keluarga peserta dengan benefit kamar dan 
free 3x (tiga kali) meals untuk pasien anak. Di 
khususkan untuk kelas kamar setara VIP dan keatas 
(berupa voucher makan atau setara dengan menu 
Peserta). 

Free ambulance (penjemputan) service selama ada 
indikasi Rawat Inap dengan jarak maksimum radius 
30 km (tiga puluh kilometer). 

VIP lounge atau waiting room untuk Peserta yang 
melakukan Medical Check-Up (MCU) minimal
Rp 2.500.000. 

Escort Service atau Pendampingan Peserta oleh 
Petugas Rumah Sakit terkait untuk Medical 
Check-Up minimal Rp 2.500.000 (harus melakukan 
reservasi h-3 untuk mendapatkan pedampingan). 
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Paket Maternity
Mulai dari 
Normal : 9 Jutaan | Sectio Caesaria : 16 Jutaan

Berlaku di seluruh Siloam Hospitals Group
Prime Area (PA)
Siloam Hospitals Kebon Jeruk
Siloam Hospitals Lippo Village
MRCCC Siloam Hospitals Semanggi
Siloam Hospitals TB Simatupang
Siloam Hospitals ASRI
RS Jantung Diagram Depok

Secondary Area (SA)
Siloam Hospitals Lippo Cikarang
Siloam Hospitals Kupang
Siloam Hospitals Yogyakarta
Siloam Hospitals Surabaya
RS Siloam Dhirga Surya Medan
Siloam Hospitals Bekasi Sepanjang Jaya (RS Hosana Medica Bekasi)
Siloam Hospitals Jambi
Siloam Hospitals Buton
RS Putera Bahagia Cirebon
Siloam Hospitals Balikpapan
Siloam Hospitals Labuan Bajo
Siloam Silampari (Lubuklinggau)
Siloam Hospitals Manado
BIMC Hospital Nusa Dua
Siloam Hospitals Jember
Siloam Hospitals Makassar
Siloam Hospitals Bekasi Timur
Siloam Hospitals Semarang
Siloam Sriwijaya Palembang
Siloam Hospitals Sentosa Bekasi 
Siloam Hospitals Palangka Raya
Siloam Hospitals Bali (Denpasar)
Siloam Hospitals Mataram (RS Grha Ultima Medika)
RSU Syubbanul Wathon Tegalrejo (Magelang)
Siloam Hospitals Purwakarta
Siloam Hospitals Bangka Belitung
Siloam Hospitals Paal Dua Manado
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Berlaku harga corporate dengan minimum 100 peserta

Berlaku di seluruh Siloam Hospitals Group

GREAT Promo

Paket MCU
Corporate Health Index

Mulai dari MCU, Rekapitulasi Hasil hingga program wellness
setelah kegiatan MCU
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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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