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UMY Gelar Operasi Mata Gratis 7
■  Hari Penglihatan Sedunia
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USAI OPERASI: Pasien operasi mata di AMC UMY beristirahat 
usai menjalani bedah mata. Mereka sangat terbantu adanya 

operasi gratis ini.(52)

YOGYAKARTA - Tim Bantuan 
Medis Asy-syifa Life Emergency 
Rescue Team (TBM  ALERT) 
Fakultas K edokteran dan Ilm u 
K esehatan U niversitas M uham 
madiyah Yogyakarta (UMY) meng
adakan operasi m ata gratis bagi 
m asyarakat di Eyes Centre, Asri 
Medical Centre, kemarin.

Kegiatan ini merupakan rangkaian 
perayaan Milad Ke-17 TBM ALERT 
sekaligus peringatan Hari Pengli
hatan Sedunia.

"Sesuai semangat organisasi yaitu 
persaudaraan yang tak pernah putus, 
juga sesuai dengan visi organisasi 
untuk berperan aktif dalam lingkung
an m asyarakat secara umum . Ini 
salah satu wujud kontribusi kami di 
bidang kemanusiaan,” tutur Ketua 
Pelaksana Operasi Mata Gratis, Elga 
Rahadian, kemarin.

Dia menambahkan operasi mata

gratis merupakan kegiatan lanjutan 
dari pemeriksaan gratis di UMY pada 
18-19 Oktober lalu. Pada pemerik
saan m ata gratis yang lalu, tim  
m enyasar seluruh w arga U M Y 
sedangkan operasi mata gratis caku
pannya lebih luas yakni masyarakat.

Panitia m enegaskan m eskipun 
operasi mata gratis, masyarakat tidak 
perlu khawatir untuk kualitasnya. 
Elga menyatakan operasi diksjakan 
langsung oleh dokter spesialis mata 
yang berpengalaman dan didukung 
fasilitas di Eye Centre AMC yang 
sudah memadai.
Penderita Katarak

‘ ’ Untuk tim dokter, kami menguta
makan dokter spesialis m ata dari 
UMY. Di sini ada empat dokter, tiga 
di antaranya dari UMY dan satu dok
ter dari AMC. Selain itu, fasilitas dan 
teknologi di Eye C enter sangat 
memadai untuk operasi mata,” tan-
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dasnya.

Dalam operasi mata terdapat tujuh 
pasien dioperasi, enam orang meru
pakan penderita katarak dan seorang 
penderita pterigium  (sem acam  
daging tumbuh di sudut mata bagian 
dalam ). Setelah operasi, m ereka 
diberi pengetahuan seputar kesehatan 
m ata

Eni, penderita pterigium mengaku 
sangat terganggu karena terdapat 
daging tumbuh di matanya Hal terse
but mengganggu aktivitasnya sehari- 
hari. Usai operasi ia menyatakan 
sudah lega dan tak lagi terasa meng
ganjal.

"Terima kasih pada penyeleng
gara, saya sangat terbantu sekali 
dengan operasi mata gratis ini. Saya 
harap kegiatan ini terus dilanjutkan 
dan dikembangkan untuk pengobat
an gratis penyakit la innya,” 
ujarnya. (D19-52)


