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GREAT Health Article
Mengenali Lebih Dalam Hepatitis Akut:
Gejala dan Cara Menghindarinya
Apakah hepatitis itu?
Belakangan ini Indonesia sedang digemparkan oleh gejala
baru yang merenggut nyawa anak - anak yaitu merebaknya
penyakit misterius yang disinyalir merupakan penyakit
hepatitis.
Hepatitis merupakan peradangan pada sel hati, dapat
disebabkan oleh infeksi, atau konsumsi makanan/
minuman/ zat yang merusak sel hati. dan penyebab
terseringnya adalah Infeksi (virus Hepatitis A, B, C, D, E).

Mengapa jumlah kasus hepatitis saat ini
dianggap Kejadian Luar Biasa (KLB)?
dr. Erwin Lukas Hendrata, Sp.A
Spesialis Anak Subspesialis
Gastrohepatologi Anak
Eka Hospital Bekasi

Menurut kriteria KLB (berdasarkan Keputusan Dirjen No.
451/91, tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa, Kemenkes) adalah:
1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya
tidak ada atau tidak dikenal.
2. Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus
selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis
penyakitnya (jam, hari, minggu) atau penambahan jumlah
kasus 2 kali lipat/lebih dibandingkan periode sebelumnya.

Apakah KLB hepatitis berhubungan
dengan Covid-19 atau vaksin Covid-19?
Adenovirus tipe 41F terdeteksi pada ±40% pasien, dan
virus Covid (SARS-CoV-2) terdeteksi pada ±20% pasien.
Keduanya belum dapat dipastikan sebagai penyebab
timbulnya gejala. Penyelidikan kemungkinan bahan
kimiawi, maupun virus/ bakteri lain masih terus dilakukan
pada kasus yang telah teridentifikasi. Tidak ada bukti
bahwa kejadian ini terkait dengan vaksinasi COVID-19
karena sebagian besar anak-anak yang terkena dampak
belum pernah menerima vaksin COVID-19.
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Mengenali Lebih Dalam Hepatitis Akut:
Gejala dan Cara Menghindarinya
Gejala dan langkah untuk mengantisipasi gejala Hepatitis akut
1. Gejala awal: mual, muntah, diare dan demam.
2. Gejala lanjutan:
i. Warna mata dan kulit menguning
ii. Urin berwarna pekat seperti teh
iii. Feses berwarna kuning pucat, atau bahkan putih
iv. Gangguan pembekuan darah,
v. Kejang, dan atau penurunan kesadaran
3. Karakteristik pasien: usia 1 bulan-16 tahun. Sebelum sakit dalam kondisi sehat dan tidak diketahui
memiliki gangguan imunitas
4. Pengobatan saat ini bertujuan untuk meredakan gejala, mengingat penyebab hepatitis akut ini
belum diketahui

Langkah orangtua dalam melindungi anak dari hepatitis akut

GREAT

Reads

Vol. 22
May 2022

GREAT Health
Article Article
GREAT
Health

Bagaimana Cara untuk Mulai Berhenti Merokok?

CARI TAHU LEBIH BANYAK TENTANG ROKOK
Langkah pertama untuk berhenti merokok adalah
mengerti dengan baik risiko kesehatan yang dapat
terjadi pada Anda dan keluarga akibat merokok.
Merokok merupakan penyebab kematian yang paling
dapat dicegah namun tetap menjadi penyumbang
kematian yang besar. Pada tahun 2015, lebih dari
230.000 kematian di Indonesia diakibatkan oleh
konsumsi produk tembakau. Globocan 2018 juga
menyatakan, dari total kematian akibat kanker di
Indonesia, kanker paru menempati urutan pertama
penyebab kematian.

Roberta Lei Easter
Nutritionist
Fullerton Health Group Indonesia

Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat
Persahabatan, 87% kasus kanker paru
berhubungan dengan merokok.
Rokok, rokok elektrik dan produk tembakau
lainnya mengandung banyak bahan kimia
beracun, begitu juga asap, uap dan cairannya.
Sekitar 56% atau setara dengan 12 juta
anak, terpapar asap rokok setiap harinya.
Penggunaan tembakau dan adiksi nikotin
menimbulkan rasa krisis pada remaja dan
dewasa awal.
Satu tahun setelah berhenti merokok, risiko
akan penyakit jantung menurun hingga
setengahnya.
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Membuat Rencana
untuk Berhenti!

Dengan membuat perencanaan berhenti merokok sesuai
dengan gaya hidup masing-masing, kemungkinan untuk
berhenti seterusnya akan lebih baik.
ATUR WAKTU
Tentukan tanggal berhenti dalam 7 hari ke depan.
PILIH
Tentukan metode yang akan digunakan; langsung berhenti
(cold turkey) atau secara bertahap
PUTUSKAN
Sadari apa yang Anda butuhkan dalam mendukung
program: tenaga kesehatan profesional atau obat-obatan.
SIAPKAN
Menyiapkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi
saat-saat timbulnya keinginan yang sangat besar untuk
kembali merokok.
BERHENTI
Berhentilah pada tanggal yang sudah Anda tentukan.
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TIPS UNTUK SUKSES
HINDARI FAKTOR-FAKTOR PENCETUS: Hindari situasi yang membuat Anda ingin
merokok hingga Anda cukup percaya diri untuk dapat menahan keinginan untuk
merokok.
BEROLAHRAGA
Berolahraga dapat membantu mengurangi stres dan keinginan untuk merokok
BERKOMITMEN
Berhenti merokok merupakan proses yang membutuhkan keteguhan yang besar.
Berikan apresiasi pada diri Anda saat telah melewati tahapan-tahapan yang telah
dilewati.
MENANGANI STRESS
Mencoba cara sehat lainnya untuk meringankan stres dari proses berhenti merokok.
TEMAN YANG TEPAT
Memiliki support system yang tepat dapat membantu Anda untuk melewati masa-masa
sulit dalam proses berhenti merokok.
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Pengenalan Tanda dan Gejala Stroke

Stroke, menurut WHO, adalah adanya defisit neurologi
fokal atau global akibat gangguan fungsi otak yang terjadi
secara mendadak, berlangsung > 24 jam atau meninggal,
disebabkan semata-mata karena kelainan pembuluh darah
otak, termasuk stroke mata dan medulla spinalis. Secara
garis besar stroke dapat dibedakan menjadi stroke
sumbatan dan stroke perdarahan. Setiap tahunnya di
Indonesia diperkirakan terdapat 550.000 kasus stroke baru,
dan menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia
lihat layar elektronik dalam jangka waktu
lama diketahui
setelahyang
kardiovaskular
dan kanker,dapat
dan menjadi penyebab
kecacatan.kita. Jika Anda tidak
nyebabkan gangguan pada mata danutama
penglihatan

ing bekerja di depan komputer, jangan lupakan bahwa memandang layar
Stroke disebabkan oleh banyak faktor risiko yang terbagi
nsel terlalu lama juga tidak baik bagi faktor
matarisiko
kita.yang
Dalam
kesehatan,
dapatdunia
dimodifikasi
(hipertensi, kencing
manis, gangguan
irama paparan
jantung danlayar
penyakit katup jantung,
ngguan mata dan penglihatan yang disebabkan
karena
kelainan darah, kolesterol berlebih, pil kontrasepsi, merokok,
(CVS).(usia, ras,
ebut sebagai digital
eye strain
computer
dr. Lindawati,
Sp.N ataualkohol,
obesitas)vision
dan yangsyndrome
tidak dapat dimodifikasi
kelamin, stroke
sebelumnya).
Kejadian stroke sangat
Neurology
berapa gejala Dokter
CVS Spesialis
yang dapat
dialamijenis
seseorang
antara
lain:
RS Hermina Tangerang
penting untuk diketahui tanda dan gejalanya oleh pasien,
Mata kering, merah, atau iritasi
keluarga, teman, dan masyarakat sekitar karena kejadian
stroke adalah kejadian gawat darurat yang harus segera
englihatan kabur atau double
dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan
akit kepala
segera guna mencegah kematian dan kecacatan pada
pasien. Tanda dan gejala stroke yang dapat dikenali oleh
akit leher, bahu atau punggung
masyarakat awam disingkat menjadi "F.A.S.T warning
sign".

nahkah Anda mengalami gejala di atas setelah menggunakan layar digital?

F.A.S.T warning sign terdiri dari:
• F = Face Drooping – Apakah satu sisi wajah tidak simetris
am kondisi normal, mata kita berkedipatau
secara
15 hingga
terasaotomatis
baal? Mintasekitar
pasien untuk
tersenyum, apakah
senyum nya tidak
simetris
/ mencong?
mata lebih
kali dalam semenit. Namun, ketika memandang
layar
digital,
• A = Arm Weakness – Apakah satu sisi lengan mengalami
ikit berkedip dari biasanya. Pantulan cahaya
dan
pengaturan
yang
kelemahan
atau
baal? Minta kontras
pasien untuk
mengangkat
keduamata
lengan,
apakah
satu sisi
lengan
terlihat jatuh ke
ang efektif pada layar juga bisa membuat
kita
bekerja
lebih
keras.
arah bawah?
• S = Speech Difficulty – Apakah pasien terlihat kesulitan
ips Menjaga Kesehatan Mata dibicara
Era/ bicara
Digital
rero?
• T = Time to call 911 – Jika salah 1 di atas ya, maka pasien
a Anda sering menggunakan perangkatharus
digital
sehari-hari,
berikut
segera
dibawa ke rumah
sakit adalah
terdekat

berapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah CVS dan menjaga
ehatan mata.
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Dalam kondisi normal, mata kita berkedip secara otomatis sekitar 15
20 kali dalam semenit. Namun, ketika memandang layar digital, mat
sedikit berkedip dari biasanya. Pantulan cahaya dan pengaturan kont
kurang efektif pada layar juga bisa membuat mata kita bekerja lebih
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Tips Menjaga Kesehatan Mata di Era Digital

Jika Anda sering menggunakan perangkat digital sehari-hari, berikut
beberapa
dapat kitaselain
lakukan
untukdimencegah
Tanda dan gejala stroke laincara
yang yang
harus diperhatikan
yang disebut
atas adalah: CVS dan me
• Kelemahan atau
baal
dari
wajah,
lengan,
tungkai
pada
1
sisi
tubuh
yang
terjadi
secara mendadak.
kesehatan mata.
• Penurunan kesadaran mendadak, kesulitan berbicara atau kesuliatan memahami pembicaran
dan perintah.
• Kesulitan melihat pada 1 atau kedua mata secara mendadak.
• Pandangan ganda, gelap sesaat, baal sekitar mulut, telinga berdenging, sulit menelan, tersedak,
suara sengau yang terjadi secara mendadak.
• Kesulitan berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan yang terjadi mendadak.
• Nyeri kepala yang terjadi secara mendadak.
• Muntah menyemprot mendadak.
• Kejang.

Jika ada gejala dan tanda seperti yang disebutkan di atas, hendaklah keluarga, teman, rekan
kerja, masyarakat di sekitar segera membawa pasien ke Rumah Sakit tanpa ada penundaan, dan
pasien segera ditangani / dikonsulkan ke dokter spesialis saraf agar angka kematian dan angka
kecacatan dapat ditekan dan diturunkan.

1. Hindari pantulan cahaya dari layar

Layar perangkat dapat memantulkan cahaya yang menyilaukan dan
baik bagi mata, baik dari sinar matahari ataupun lampu. Sebaiknya k
memposisikan perangkat tidak menghadap langsung ke sumber caha
tidak memungkinkan, atur pencahayaan ruangan dengan memasang
pada jendela atau mengurangi watt lampu. Sebagai langkah terakhir
dapat menggunakan lapisan pelindung layar yang bersifat menguran
pantulan (anti-glare).

2. Atur layar
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TIPS PENCEGAHAN
PENULARAN COVID19
Memakai masker
Mencuci tangan
Menjaga jarak &
menghindari kerumunan
Mengurangi mobilitas
Makan makanan
bergizi
Olahraga secara
teratur
Menjaga kesehatan
mental
Menjaga kebersihan baik
di rumah dan tempat kerja
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Panduan Protokol Kesehatan Karyawan
Era New Normal

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

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
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Konsultasi Dokter Melalui Aplikasi GoodDoctor

Kini Konsultasi Dokter dan Pembelian Obat
Bisa Melalui Aplikasi

GREAT

CASHLESS!

Kini peserta asuransi kumpulan

NEWS

Mulai
Juli 2021

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.
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Melihat layar elektronik dalam jangka waktu yang lama diketahui dapat
menyebabkan gangguan pada mata dan penglihatan kita. Jika Anda tidak
sering bekerja di depan komputer, jangan lupakan bahwa memandang layar
ponsel terlalu lama juga tidak baik bagi mata kita. Dalam dunia kesehatan,
gangguan mata dan penglihatan yang disebabkan karena paparan layar
disebut sebagai digital eye strain atau computer vision syndrome (CVS).
Beberapa gejala CVS yang dapat dialami seseorang antara lain:
● Mata kering, merah, atau iritasi
● Penglihatan kabur atau double
● Sakit kepala
● Sakit leher, bahu atau punggung
Pernahkah Anda mengalami gejala di atas setelah menggunakan layar digital?
Dalam kondisi normal, mata kita berkedip secara otomatis sekitar 15 hingga
20 kali dalam semenit. Namun, ketika memandang layar digital, mata lebih
sedikit berkedip dari biasanya. Pantulan cahaya dan pengaturan kontras yang
kurang efektif pada layar juga bisa membuat mata kita bekerja lebih keras.

Tips Menjaga Kesehatan Mata di Era Digital

GREAT

Jika Anda sering menggunakan perangkat digital sehari-hari, berikut adalah
beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah CVS dan menjaga
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Dalam kondisi normal, mata kita berkedip secara otomatis sekitar 15 hingga
20 kali dalam semenit. Namun, ketika memandang layar digital, mata lebih
sedikit berkedip dari biasanya. Pantulan cahaya dan pengaturan kontras yang
kurang efektif pada layar juga bisa membuat mata kita bekerja lebih keras.

Tips Menjaga Kesehatan Mata di Era Digital
Jika Anda sering menggunakan perangkat digital sehari-hari, berikut adalah
beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah CVS dan menjaga
kesehatan mata.

1. Hindari pantulan cahaya dari layar
Layar perangkat dapat memantulkan cahaya yang menyilaukan dan kurang
baik bagi mata, baik dari sinar matahari ataupun lampu. Sebaiknya kita
memposisikan perangkat tidak menghadap langsung ke sumber cahaya. Jika
tidak memungkinkan, atur pencahayaan ruangan dengan memasang kerai
pada jendela atau mengurangi watt lampu. Sebagai langkah terakhir, kita juga
dapat menggunakan lapisan pelindung layar yang bersifat mengurangi
pantulan (anti-glare).
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baik bagi mata, baik dari sinar matahari ataupun lampu. Sebaiknya kita
memposisikan perangkat tidak menghadap langsung ke sumber cahaya. Jika
tidak memungkinkan, atur pencahayaan ruangan dengan memasang kerai
pada jendela atau mengurangi watt lampu. Sebagai langkah terakhir, kita juga
dapat menggunakan lapisan pelindung layar yang bersifat mengurangi
pantulan (anti-glare).
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2. Atur layar
Anda juga bisa mengatur setting-anvisual yang ada di gadget anda terlebih
dahulu dengan cara
● Kecerahan (brightness) dan kontras (contrast) layardengan kondisi
pencahayaan ruangan hingga terasa nyaman di mata. Layar sebaiknya tidak
jauh lebih terang atau lebih gelap dibandingkan dengan kondisi ruangan.
● Pilih ukuran huruf yang cukup besar untuk dapat kita baca dengan jelas.
● Jangan menggunakan wallpaper dengan motif rumit yang dapat menyulitkan
mata untuk fokus pada konten utama. Untuk konten berupa teks yang
panjang, tulisan berwarna hitam di atas latar belakang putih polos biasanya
menjadi kombinasi paling nyaman untuk dibaca.

3. Jaga jarak dan posisi antara layar dengan mata
Ketika membeli perangkat digital termasuk televisi, seringkali orang
beranggapan the bigger the better. Padahal, layar yang lebih besar
membutuhkan jarak pandang yang lebih lebar pula. Pastikan jarak antara layar
dan mata tidak terlalu dekat. Layar komputer idealnya berjarak sekitar
sepanjang lengan dari mata kita, dengan pusat layar sedikit berada di bawah
mata.

4. Istirahatkan mata secara berkala
Salah satu tips yang dapat kita gunakan untuk mencegah mata lelah adalah
mengikuti aturan 20-20-20: setiap 20 menit, lihatlah benda sejauh 20 kaki
(±6 meter) selama 20 detik. Jika kita sering lupa untuk mengistirahatkan
mata, ada beberapa software dan aplikasi yang dapat dipasang di perangkat
untuk mengingatkan kita secara periodik untuk beristirahat seperti Workrave
(Windows/Linux) atau EyeCare (Android).

5. Berkedip lebih sering
Berkedip dapat menjaga kelembaban mata karena gerakan ini menyebarkan
air mata secara merata ke permukaan mata. Berkedip lebih sering ketika
menggunakan perangkat digital dalam jangka waktu lama dapat mencegah
agar mata kita tidak kering.
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Salah satu tips yang dapat kita gunakan untuk mencegah mata lelah adalah
mengikuti aturan 20-20-20: setiap 20 menit, lihatlah benda sejauh 20 kaki
(±6 meter) selama 20 detik. Jika kita sering lupa untuk mengistirahatkan
mata, ada beberapa software dan aplikasi yang dapat dipasang di perangkat
untuk mengingatkan kita secara periodik untuk beristirahat seperti Workrave
(Windows/Linux) atau EyeCare (Android).
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5. Berkedip lebih sering
Berkedip dapat menjaga kelembaban mata karena gerakan ini menyebarkan
air mata secara merata ke permukaan mata. Berkedip lebih sering ketika
menggunakan perangkat digital dalam jangka waktu lama dapat mencegah
agar mata kita tidak kering.
Tidak hanya orang dewasa yang dapat mengalami gangguan CVS. Anak-anak
yang sering menggunakan laptop atau tablet pun juga dapat mengalaminya.
Oleh karena itu, pastikan 5 poin di atas dapat Anda dan keluarga terapkan
kala menggunakan gadget.
Hal yang terpenting selanjutnya adalah, jangan lupa untuk terus
memerhatikan dan cek kesehatan mata anda secara rajin. Meskipun tidak ada
keluhan, Anda disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan mata setiap
enam bulan sekali, terlebih bagi Anda yang menggunakan kacamata atau lensa
kontak. Anda juga bisa mengecek dan konsultasi terkait kesehatan mata anda
di gerai Optik Melawai di sekitaran wilayah anda.
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NEW FEATURES!

GREAT EASTERN

CORPORATE
KINI PENGALAMAN ANDA MENGGUNAKAN
GREAT EASTERN CORPORATE SEMAKIN LENGKAP

DENGAN 4 FITUR BARU YANG MEMBERIKAN
PENGALAMAN BERASURANSI LEBIH BAIK DAN MUDAH

Registrasi Aplikasi Great Eastern Corporate
untuk anggota keluarga
Mengajukan dan melihat surat jaminan
Melihat data ekses dan bayar ekses klaim
secara online
Buat janji temu dengan dokter
DOWNLOAD SEKARANG DAN NIKMATI
BERBAGAI KEMUDAHAN BERASURANSI
DALAM GENGGAMAN TANGAN ANDA!

SCAN QR CODE
ATAU KUNJUNGI
LINK DIBAWAH INI

UNTUK DOWNLOAD

id.gelife.co/GEC-PlayStore

id.gelife.co/GEC-AppStore

UNTUK PERTANYAAN MENGENAI APLIKASI GREAT EASTERN CORPORATE SILAKAN MENGHUBUNGI:

021-2554 3800 / WECAREGROUP-ID@GREATEASTERNLIFE.COM
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GREAT Product
Great Pro Solution

TELAH
HADIR
SEKARANG KAMU
BISA PILIH ASURANSI
SEMUDAH PILIH TOPPING
SANDWICH FAVORIT KAMU
Rawat Inap
Rawat Gigi

Perlindungan
Jiwa
Penyakit Kritis
Perlindungan
Kecelakaan Diri

Rawat Jalan

MUDAH

Cukup menjawab pertanyaan kesehatan sederhana dan tanpa cek medis

LENGKAP

Dilengkapi berbagai Asuransi Tambahan:
• Asuransi Tambahan Great Pro Life: Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun
• Asuransi Tambahan Great Pro Critical: Manfaat Penyakit Kritis
• Asuransi Tambahan Great Pro Medical: Manfaat Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rawat Gigi

TERJANGKAU

Premi mulai dari Rp 2 Juta dan dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan

gogreat.greateasternlife.co.id
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4. Istirahatkan mata secara berkala

GREAT Promo

Salah satu tips yang dapat kita gunakan untuk mencegah mata lelah adalah
mengikuti aturan 20-20-20: setiap 20 menit, lihatlah benda sejauh 20 kaki
(±6 meter) selama 20 detik. Jika kita sering lupa untuk mengistirahatkan
mata, ada beberapa software dan aplikasi yang dapat dipasang di perangkat
untuk mengingatkan kita secara periodik untuk beristirahat seperti Workrave
(Windows/Linux) atau EyeCare (Android).

Dapatkan Promo
5. Berkedip lebih sering
Sparkling May untuk pembelian
Berkedip dapat menjaga kelembaban mata karena gerakan ini menyebarkan
air mata secara merata ke permukaan
Berkedip di
lebih sering ketika
produkmata.
asuransi

menggunakan perangkat digital dalam jangka waktu lama dapat mencegah
Periode: 1-31 Mei 2022
agar mata kita tidak kering.

Tidak hanya orang dewasa yang dapat mengalami gangguan CVS. Anak-anak
yang sering menggunakan laptop atau tablet pun juga dapat mengalaminya.
Oleh karena itu, pastikan 5 poin di atas dapat Anda dan keluarga terapkan
kala menggunakan gadget.
Hal yang terpenting selanjutnya adalah, jangan lupa untuk terus
memerhatikan dan cek kesehatan mata anda secara rajin. Meskipun tidak ada
keluhan,E-voucher
Anda disarankan untuk rutin
melakukan pemeriksaan
mata setiap
E-voucher
E-voucher
UP menggunakan
UP atau *lensa
*
*
enam Discount
bulan sekali,
terlebih
bagi
Anda yang
kacamata
20%
Discount
20%
Discount
TO
TO 20%
kontak. Anda juga bisa mengecek dan konsultasi terkait kesehatan mata anda
di gerai Optik Melawai di sekitaran wilayah anda.
E-voucher Discount sebesar 20%
untuk pembelian paket makanan
dari Yellow Fit Kitchen untuk
Nasabah yang melakukan
pembelian produk asuransi di
GoGreat!

Masukkan kode referral

SIAPJALANIHIDUP
sebelum checkout

E-voucher Discount sampai
dengan 20% untuk pembelian
paket Personal Trainer dan Free
Body Assessment dari Level Up
Exercise untuk Nasabah yang
melakukan pembelian produk
asuransi di GoGreat!

E-voucher Discount sebesar
20% untuk Jasa Design Interior
dan Discount sebesar 10%
untuk Jasa Pembangunan dari
Dekorkamu untuk Nasabah
yang melakukan pembelian
produk asuransi di GoGreat!

Yuk, dapatkan promo dan produknya di:

gogreat.greateasternlife.co.id

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

22

31 Desember 20

Vaksin
Hepatitis A
BSD
Bekasi
Cibubur
Pekanbaru

425
425
400
400

Vaksin
Hepatitis B

rb

BSD

rb

Bekasi

rb

Cibubur

rb

Pekanbaru

Syarat & Ketentuan:
• Berlaku untuk seluruh tipe pembayaran
• Tidak dapat digabung dengan promo lainnya
• Paket tidak termasuk biaya jasa konsultasi dokter
spesialis
• Anak tidak sedang demam dan atau diare
• Pendaftaran dilakukan di pendaftaran rawat jalan
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GREAT Promo

PEMBELIAN KACAMATA

APAKAH ANDA SUDAH MENGGUNAKAN CASHLESS PRO
JADI
SEMAKIN
MUDAH
kunjungi website CORPORATE PARTNERSHIP di

https://www.optikmelawai.com/id/corporate-accoun
Mulai per tanggal 1 Februari 2021,
untuk pembelian kacamata tidak
memerlukan lagi surat rujukan dokter
dari Dokter Mata
Pemeriksaan mata dapat dilakukan di
semua cabang Optik Melawai
Ketentuan ini berlaku khusus di Optik
Melawai
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GREAT Promo
Great Eastern Life Indonesia
& Optik Melawai

20%
DISKON HINGGA

KHUSUS PESERTA

Live Great
Tunjukan kartu
on!
sk
& Dapatkan Di

• Discount diberikan untuk peserta dan keluarga yang memiliki benefit
cashless kacamata
• Peserta membawa kartu Great Eastern Life Indonesia dan ID Card/KTP
• Pihak Outlet Optik Melawai akan melakukan verifikasi data
• Berlaku 2 Juni 2021 sd 1 Juni 2023
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FREE ROOM
UPGRADE*
Berlaku untuk semua
jenis kelas kamar
Berlaku sampai dengan
31 Desember 2022

brawijayahospital.com
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brawijaya.healthcare

RS_BWCH

+6221 7211 337

GREAT Promo

Berlaku hingga April 2023

www.mayapadahospital.com
@MayapadaHospital
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|

Mayapada Hospital

|

Mayapada Hospital

GREAT Promo

NIKMATI PROGRAM
AUTOMATIC ROOM UPGRADE
DI RS PREMIER JATINEGARA
Berlaku mulai dari
kelas kamar II
Khusus untuk Peserta
Asuransi Kumpulan
Great Eastern Life Indonesia
Sesuai dengan
ketersediaan kamar
Berlaku sampai
31 Desember 2022

Untuk Reservasi, Hubungi:
Wasilah - 0821 1537 5466
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TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

We Care with Passion

EMC HEALTHCARE
PRIORITY SERVICE
Bagi peserta Asuransi Great Eastern
yang berobat di EMC Healthcare
akan mendapatkan pendampingan oleh
EMC Priority Liaison Oﬃcer (EPLO)
• RS EMC SENTUL
Jl. MH. Thamrin Kav. 57. Sentul City
Bogor - Jawa Barat 16810
PIC: 0819 2018 278 (Siska)

• RS EMC TANGERANG
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24. Buaran Indah
Tangerang - Banten 15119
PIC: 0878 8599 0707 (Endah)

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

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

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

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

www.emc.id
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PIC: 0812 8227 8582 (Vanny)

rs.emc

rumahsakit.EMC

RS EMC

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.
Escort Service atau Pendampingan Peserta oleh
Petugas Rumah Sakit terkait untuk Medical
Check-Up
minimal
Rp SUDAH
2.500.000MENGGUNAKAN
(harus melakukan
APAKAH
ANDA
reservasi h-3 untuk mendapatkan pedampingan).

CASHLESS PROGRAM?

kunjungi website CORPORATE PARTNERSHIP di

VIP lounge atau
waiting room untuk Peserta yang
https://www.optikmelawai.com/id/corporate-account
melakukan Medical Check-Up (MCU) minimal
Rp 2.500.000.
Free ambulance (penjemputan) service selama ada
indikasi Rawat Inap dengan jarak maksimum radius
30 km (tiga 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 delivery service atau jasa pengantaran untuk
obat dengan maksimum radius 20 km (dua puluh
kilometer.
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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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Paket MCU
Corporate Health Index
Mulai dari MCU, Rekapitulasi Hasil hingga program wellness
setelah kegiatan MCU
Berlaku harga corporate dengan minimum 100 peserta
Berlaku di seluruh Siloam Hospitals Group
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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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