
S
LOGAN ini 
merangkum 
apa yang ada di 
hati kami dalam 
melaksanakan 

pekerjaan sehari-
hari: menggabungkan 
pengobatan berkualitas 
tinggi dengan perawatan 
pribadi. Ini adalah alasan 
mengapa para pasien 
telah mempercayakan 
harta yang paling berharga 
kepada Mandaya Hospital 
yakni kesehatan mereka. 

Tinggal di Mandaya 
Hospital serasa tinggal 
di hotel. Mandaya 
percaya lingkungan 
seperti ini akan lebih 
membantu mempercepat 
penyembuhan. Bekerja 
sama dengan Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Padjajaran, Mandaya 
Hospital mengembangkan 
pusat jantung dan 
pembuluh darah dan 
akan menjadi rumah sakit 
terkemuka di wilayah 
Karawang dan sekitarnya.

Didirikan pada tahun 
2006, Rumah Sakit Cito 
dengan 110 tempat 
tidur menjadi salah satu 
rumah sakit terbaik di 
Karawang. Direnovasi 
pada tahun 2015, RS 
Cito dengan 218 tempat 
tidur siap memberikan 
pelayanan kesehatan yang 
nyaman dengan standar 
diagnostik tinggi berganti 
nama menjadi  Mandaya 
Hospital pada pertengahan 
tahun 2016, menjelma 
menjadi rumah sakit yang 

berorientasi pada pasien. 
“Dilengkapi dengan 

teknologi kedokteran 
terbaru: Multi Slice CT 
Scan beresolusi tinggi, 
Catheter Lab, C-arm, 
4 kamar operasi dan 
peralatan diagnostik 
dan sistem pemantauan 
pasien yang lengkap,” 
kata Directur of Selaras 
Healthcare Dr. Benedictus 
Reinaldo Widaja, MBChB 
(UK).

Pusat Keunggulan 
Pengobatan Jantung dan 
Pembuluh Darah

Mandaya Hospital 
menyediakan rentang 
layanan diagnostik 
dan pengobatan untuk 
pasien dengan penyakit 
jantung dan pembuluh 
darah. Mandaya Hospital 
didukung oleh Sekolah 
Kedokteran Universitas 
Padjadjaran yang 
menyediakan tenaga 
professional rumah sakit 
dan juga dokter yang 
terlatih untuk memberikan 
layanan jantung dan 
pembuluh darah nonstop 
24 jam sepanjang tahun.

Diperlakukan sebagai VIP 
di Poliklinik Eksekutif

Poliklinik Eksekutif 
Mandaya Hospital 
memiliki pintu masuk dan 
lobi khusus, terpisah dari 
lobby utama. Poliklinik 
eksekutif kami didesain 
dan dilengkapi dengan 
interior yang memberikan 
kenyamanan Anda untuk 

lebih santai selama berobat 
di Mandaya Hospital. 

Di sini Anda dapat 
menikmati sajian penyegar 
seperti kopi, teh dan 
camilan sambil membaca 
majalah dan koran terbaru 
atau berselancar di 
internet melalui koneksi 
Wi-Fi gratis. “Prioritas 
utama akan diberikan 
kepada pasien VIP kami, 
sehingga mereka dapat 
menunggu lebih singkat 
dengan perhatian dan 
perawatan khusus,” jelas 
pria yang akrab dipanggil 
Dokter Ben ini.

Memanfaatkan Kekuatan 
Teknologi Terbaru

Dunia kedokteran 
memerlukan infrastruktur 
pengobatan yang baik, 
sehingga bisa semakin teliti 
dalam melakukan diagnosa 
dan semakin efektif dalam 
menentukan tindakan 
terbaik. Itulah mengapa 
Mandaya Hospital secara 
terus-menerus melakukan 
investasi pada peralatan 
kedokteran terbaru.

Ruang Operasi
Mandaya Hospital 

memiliki 4 kamar operasi 
yang cukup modern di 
Indonesia yang didisain 
untuk menangani prosedur 
bedah dari berbagai 
spesialis, terutama kasus 
trauma, jantung dan 
pembuluh darah.

Hemodialisa
23 Mesin Hemodialisa baru 

dari Jepang disertai dengan 
kenyamanan ruang tindakan 
Unit Hemodialisa kami 
memberikan pelayanan cuci 
darah yang berfokus pada 
kebutuhan pasien.

Mammografi
Mammografi merupakan 

alat untuk melihat adanya 
masalah pada payudara 
perempuan. Tes ini 
menggunakan mesin 
khusus dengan sinar X dosis 
rendah untuk mengambil 
gambar kedua payudara. 
Hasilnya direkam dalam 
suatu film sinar X atau 
langsung menuju komputer 
untuk dilihat oleh seorang 
ahli radiologi.

Endoskopi
Endoskopi utamanya 

digunakan dalam 
mendiagnosis dan 
merawat gangguan 

pencernaan. Penyakit yang 
mempegaruhi saluran 
pencernaan biasanya 
mempengaruhi beberapa 
organ lainnya, dimulai dari 
mulut sampai ke anus.

Dokter yang Berpotensi 
dan Berdedikasi Tinggi

Lebih dari 70 dokter 
spesialis tersedia untuk 
Anda. Semua dokter-
dokter kami sangat 
berpengalaman dan 
sudah sangat terlatih serta 
ahli dalam bidangnya. 
Hanya dengan kerja 
sama antardisiplin 
ilmu mengantarkan 
pada kemajuan dalam 
pengobatan modern. 
Karena itulah Mandaya 
Hospital bekerja 
sama dengan Sekolah 
Kedokteran Universitas 
Padjadjaran untuk 
berbagi dan bertukar ilmu 

pengetahuan di antara 
dokter-dokter. 

“Memilih seorang dokter 
yang baik bukanlah suatu 
perkara mudah. Oleh 
karena itu, Mandaya 
Hospital merupakan 
cara yang paling cepat 
dan tepat untuk mencari 
seorang dokter yang bisa 
dipercaya,” ujarnya.

Perawatan Berkualitas
Karyawan Mandaya 

Hospital akan memastikan 
Anda merasa nyaman dan 
tertangani dengan baik 
selama Anda dirawat. 
Perawat dan juga semua 
garda depan ditugaskan 
untuk menyediakan 
perawatan yang terbaik 
sehingga kesehatan. 
Pasien bisa pulih secepat 
mungkin. Mereka dapat 
berharap diberikan 
perawatan yang penuh 
perhatian dan personal, 
dikombinasikan dengan 
kepastian bahwa pasien 
ditangani dengan baik 
sepanjang waktu. 

“Komunikasi yang 
baik merupakan hal 
yang penting untuk 
kenyamanan. Jadi, 
tim perawat 
kami tidak 
dibatasi untuk 
perawatan 
pribadi, tetapi 
mendukung 
anda dengan 
suatu 
perasaan 
empati dan 
pelayanan 

yang sangat tinggi 
sedemikian sehingga bisa 
kembali dalam kehidupan 
sehari-hari secepat 
mungkin,” tuturnya.

Melayani Kebutuhan 
Perusahaan 

Mandaya Hospital telah 
mendefinisikan kembali 
pelayanan kesehatan unuk 
perusahaan. Lebih dari 200 
perusahaan terkemuka dari 
berbagai sektor industri 
telah bekerja sama dengan 
mereka.

Untuk karyawan, ini berarti 
kemudahan akses ke fasilitas 
kesehatan tercanggih di 
Karawang. Tidak hanya 
memberikan pelayanan 
kesehatan berstandar 
internasional, namun juga 
membuatnya terjangkau bagi 
semua orang. (and)
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