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Selasa Kliwon, 1 November 2016

Meski Gratis Tak Perlu Khawatirkan
OPERASI mata gratis bagi ma

syarakat di Eyes Centre Asri Medical 
Centre (AMC) Wirobrajan, Minggu 
(30/10) pagi, memperoleh apresiasi. 
Operasi kali ini dilaksanakan oleh 
Tim Bantuan Medis Asy-syifa Life 
Emergency Rescue Team (TBM 
ALERT) Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY.

“Ini merupakan rangkaian peray
aan Milad TBM ALERT ke-17 yang 
iatuh pada 9 September lalu sekaligus 
peringatan Hari Penglihatan Sedunia 
setiap tanggal 12 Oktober,” ungkap 
Elga Rahadian, Ketua Pelaksana Op
erasi Mata Gratis.

Menurut dia, kegiatan ini meru
pakan wujud tanggung jawab sosial 
TBM ALERT FKIK UMY untuk 
berkontribusi dalam bidang kemanu
siaan. “Ini salah satu wujud kontribusi 
kami,” ungkapnya.

Operasi mata gratis merupakan 
kegiatan lanjutan dari Pemeriksaan 
Mata Gratis di UMY pada 18-19

Oktober silam. “Untuk pemeriksaan 
mata gratis yang lalu, kami peruntuk- 
kan seluruh warga UMY, sementara 
operasi mata gratis ini cakupannya 
lebih luas, untuk masyarakat umum,” 
tambahnya.

Walaupun gratis, masyarakat tidak 
perlu khawatir dengan kualitasnya. 
Operasi dikerjakan langsung oleh 
dokter spesialis mata yang sudah 
berpengalaman serta didukung fasili
tas di Eye Centre AMC yang sudah 
memadai.

“Untuk tim dokter, kami mengu
tamakan dokter spesialis mata dari 
UMY. Di sini ada 4 dokter, ada 3 
dokter dari UMY sementara 1 dokter 
dari AMC. Selain itu, fasilitas dan 
teknologi di Eye Center sudah sangat 
memadai untuk operasi mata seperti 
ini,”ungkapnya.

Dari 7 pasien yang dioperasi, 6 
orang merupakan penderita katarak 
sedangkan 1 orang menderi tapterigi- 
um (semacam daging tumbuh di sudut

mata bagian dalam). Begitu selesai 
dioperasi, mereka diberi pengetahuan 
seputar kesehatan mata.

Salah satu penderita pterigium, 
Eni, mengaku terganggu karena 
terdapat daging tumbuh di matanya.

“Sekarang alhamduliillah sudah 
tidak ada, kemarin sempat terganggu 
penglihatan saya seperti ada yang 
menghalangi pandangan. Operasinya 
cepat kira-kira 15 menit. Lima hari 
belum boleh dibuka bagian yang 
dioperasi, dan nggak boleh kena air,“ 
ujarnya.

Dia mengapresiasi opejasi mata 
gratis tersebut karena merasa terbantu 
sekaligus berharap kegiatan ini dilan
jutkan untuk pengobatan penyakit lain.

“Terima kasih TBM ALERT 
sebagai penyelenggara, saya sangat 
terbantu sekali dengan operasi mata 
gratis ini. Saya harap kegiatan ini terus 
dilanjutkan dan dikembangkan untuk 
pengobatan gratis untuk penyakit lain
nya,” kata dia. (*)

ISTIMEWA

OPERASI GRATIS -  Dua orang pasien menerima penjelasan dari tim medis usai menjalani operasi mata gratis di 
Eyes Centre Asri Medical Centre (AMC), Minggu (30/10).
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