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Seiring dengan hujan yang masih terjadi, puncak 
musim hujan diprakirakan terjadi pada Januari 
dan Februari. Flu dan pilek sering menyerang pada 
saat kondisi tubuh lemah. Ternyata dua penyakit 
ini  berbeda. Keduanya sebagian besar disebabkan 
oleh virus sehingga bisa sembuh sendiri. Keduanya 
memiliki gejala yang sama, seperti bersin-bersin, 
hidung meler, rewel, dan mata merah. 

Pilek (Common Cold) 
Pilek (Common Cold) adalah infeksi saluran 
pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh 
virus Rhinovirus merupakan jenis virus yang paling 
mudah menularkan pilek sehingga menyebabkan 
bersin. Setiap orang bisa terkena pilek setiap saat, 
minimal 2-3 kali dalam setahun. Namun, pilek sering 
terjadi pada saat musim hujan karena virus pilek 
mudah berkembang dalam suhu yang rendah. Pilek 
ditularkan melalui tetesan atau butiran air dari batuk 
atau bersin yang dikeluarkan penderita. Penularan ini 
paling cepat terjadi dalam 2-4 hari pertama setelah 
anda terkena virus pilek.  
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Flu (Influenza)
Influenza atau flu adalah kondisi yang disebabkan 
oleh virus dan bisa dikaterogikan tipe A, B atau C. 

Influenza A
Rematik atau radang sendi adalah penyakit 
virus yang mampu menyerang hewan dan juga 
manusia. Virus ini bisa menyebabkan kerusakan 
serius pada sistem pernapasan dan sering 
kali menjadi wabah di negara-negara tropis 
karena mampu tersebar tidak hanya melalui 
hewan unggas, tetapi juga melalui kontak antar 
manusia dan berbagai hewan, seperti burung, 
babi, kuda, dan beberapa jenis hewan lain.

Influenza B 
Virus yang hanya ditemui pada manusia dan 
memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah 
dibandingkan dengan tipe A. Tetapi virus 
tipe B ini masih memiliki kemungkinan untuk 
berkembang menjadi virus mematikan dan 
digolongkan tidak memiliki potensi untuk 
menjadi wabah.

Influenza C 
Virus merupakan jenis yang paling ringan jika 
dibandingkan dengan tipe lainnya. Virus ini 
hanya menyerang manusia dan tidak dapat 
menimbulkan kerusakan serius pada sistem 
pernapasan. 

BI-MONTHLY 
NEWSLETTER

Januari 
2019



H E A L T H

0 2

Cara penyebaran flu sama dengan pilek, tetapi flu 
dapat berkembang menjadi penyakit Pneumonia. Hal 
ini sangat rentan terjadi pada anak muda, orang tua, 
ibu hamil dan orang dengan system imun yang lemah 
seperti asma, penyakit jantung atau diabetes.

Lawan Flu dengan kebiasaan 
baik ini!
Di saat musim hujan seperti saat ini, penyakit flu 
dapat menyerang siapa pun dan kapan pun. Saat flu 
melanda, hal ini tentu bisa mengganggu aktivitas kita 
sehari-hari. Apa yang harus dilakukan agar terhindar 
dari flu? Berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang 
dapat menjadi cara mudah untuk melawan flu:

Jaga jarak 
Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 
Dan lakukan hal yang sama ketika Anda merasa 
tidak enak. Jarak yang aman dapat membantu 
mencegah penyebaran serangga dan kuman 
penyebab infeksi.

Rutinlah cuci tangan
Jika kamu sedang terserang flu, menjaga 
kebersihan adalah hal yang wajib kamu 
terapkan. Lakukan sesuai petunjuk cuci tangan 
yang benar dengan durasi minimal 20 detik 
untuk memperoleh perlindungan terbaik. 
Cucilah tanganmu dengan air atau gel antiseptik 
setelah menggunakan barang-barang umum, 
seperti menekan tombol lift, membuka keran, 
atau membukakan gagang pintu di kantor. 

Sajian teh hangat dengan tambahan madu 
Teh mengandung banyak antioksidan yang 
bisa membuat badanmu lebih segar. Selain 
itu teh juga punya Theobromine yang ampuh 
meredakan flu. Madu cukup ampuh untuk 
mendongkrak daya imun tubuhmu. Dengan 
minum ini, Anda bisa lebih cepat untuk sehat 
dan kembali beraktivitas.

Jauhi stres
Tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, 
faktor-faktor penyebab stres tentu sulit 
dihindari. Cobalah untuk memotivasi diri Anda 
agar sebisa mungkin mengurangi stres dengan 
teknik relaksasi selama 30 menit yang dilakukan 
setiap hari, menjalani hobi atau melakukan 
hal-hal yang disukai juga dapat membantu 
mengurangi stres dengan mudah. 

Asupan vitamin dengan kandungan makanan 
phytochemical
Memperbanyak konsumsi makanan yang 
kaya akan phytochemical, yaitu aneka buah 
dan sayuran. Phytochemical berperan 
mengoptimalkan fungsi vitamin yang 
terkandung di dalam makanan yang Anda 
konsumsi. Untuk itu, segera masukkan sayuran 
dan buah-buahan ke dalam menu harian Anda 
dan keluarga.

Jangan menyentuh mata, hidung atau mulut 
Anda
Kuman menyebar ketika seseorang menyentuh 
sesuatu yang terkontaminasi dan kemudian 
menyentuh mata, hidung atau mulutnya.

Jadi, jika dilanda flu segera atasi dengan cara alami 
tadi. Ke dokter adalah alternatif terakhir jika flu tak 
kunjung sembuh ketika sudah dilakukan berbagai 
upaya atau dibarengi penyakit lain. Semoga informasi 
ini bermanfaat dan kita semua senantiasa menjaga 
kesehatan pribadi maupun bersama.
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Yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang 
cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering 
dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga 
dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap 
baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, 
dan melawan stres.

Yoga sebenarnya merupakan olahraga tubuh dan 
pikiran. Manfaat yoga tidak hanya membantu tubuh 
menjadi lebih segar dan bugar, tetapi juga dapat 
membantu mengendalikan stres dan mengurangi 
rasa mudah gelisah. Hebatnya lagi, yoga ternyata 
memiliki banyak manfaat kesehatan. Apa saja? 

Lincah bergerak 
Saat melakukan yoga otot-otot dalam tubuh 
terangsang baik untuk kontraksi maupun 
relaksasi secara seimbang. Hal ini akan 
membuat tubuh lebih rileks dan tidak kaku, 
sehinga memudahkan Anda untuk aktif 
bergerak dengan lincah.

Postur tubuh lebih kuat
Beberapa pose dalam gerakan yoga bisa 
membantu membuat otot tubuh benar-benar 
menjadi lentur. Gerakan ini merangsang otot 
tubuh menjadi lebih kuat dalam mengordinasi 
sistem gerak dan rangka tubuh. Hasilnya postur 
tubuh lebih tegap dan tak mudah merasa letih 
saat membungkuk.

Pernapasan lebih lancar
Yoga bukan hanya akan membuat otot tubuh 
yang tadinya menegang menjadi lebih rileks. 
Namun, yoga juga mengedapankan teknik 
pernapasan yang baik. Hal ini dikarenakan yoga 
bukan hanya sebatas gerakan aerobik, tetapi 
seperti berlari atau bersepeda yang mampu 
membuat kinerja paru lebih lancar dan jantung 
lebih maksimal.

Baik untuk kesehatan jantung
Penggabungan teknik aerobik dan pernapasan 
membuat yoga dapat melancarkan proses 
peredaran darah. Tekanan darah menjadi lebih 
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stabil dan membuat detak jantung menjadi 
normal. 

Stres menjadi berkurang
Tekanan darah yang lebih stabil, pernapasan 
yang lancar, peredaran darah berjalan 
maksimal dan tubuh yang rileks tentu saja akan 
membuat pikiran menjadi lebih tenang. Di sisi 
lain, beberapa pose yoga menggunakan teknik 
meditasi, sehingga akan membuat pikiran lebih 
tenang.

Mengurangi efek pasca peristiwa traumatis
Ketika mengalami peristiwa yang menakutkan 
dan traumatis, seseorang bisa menderita 
gangguan stres pasca trauma. Pasien yang 
menderita penyakit mental ini sering mengalami 
mimpi buruk dan kilas balik mengenai peristiwa 
tersebut. Menurut American Psychological 
Association, Hatha Yoga terbukti efektif dalam 
mengurangi gejala gangguan stres pasca 
trauma.

Sumber gambar: https://www.unsplash.com/

Hidup lebih bahagia 
Berkat meditasi dan relaksasi, yoga sangat baik 
untuk pengendalian diri serta harmonisasi jiwa 
dan raga. Dengan tubuh dan mental yang sehat, 
Anda akan merasakan semangat dan kesadaran 
lebih untuk menjalani hidup dengan lebih baik.

Sumber gambar: https://www.unsplash.com/

8 Jenis Yoga Terpopuler
Hatha Yoga 
Yoga jenis ini biasanya berfokus pada latihan 
fisik dan pernapasan. Yoga jenis ini cocok 
untuk mengenali gerakan dasar yoga karena 
mempunyai tempo yang tenang sehingga Anda 
bisa mendalami setiap gerakan dengan baik.

Vinyasa Yoga
Vinyasa adalah latihan yoga dengan fokus 
kepada latihan pernapasan diikuti dengan 
gerakan badan membentuk pose tertentu. 
Yoga jenis ini cocok untuk Anda yang menyukai 
spontanitas, dinamis, dan tidak suka banyak 
rutinitas. 

Ashtanga Yoga
Ashtanga Yoga adalah jenis yoga yang 
sangat dinamis, sangat intens, dan sering 
kali terasa sangat atletik. Berlatih Ashtanga 
Yoga membutuhkan dedikasi tinggi, sehingga 
sangat baik bila Anda ingin merasakan manfaat 
langsung dari berlatih yoga secara fisik dan 
mental. Yoga jenis ini cocok untuk Anda yang 
berkepribadian penuh dengan komitmen dan 
berdedikasi.
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Iyengar Yoga
Metode yoga ini bertujuan untuk meningkatkan 
kekuatan tubuh, fleksibilitas, dan stabilitas 
tubuh. Iyengar Yoga juga bisa bermanfaat 
sebagai terapi untuk kondisi tubuh tertentu. 
Yoga jenis ini cocok untuk Anda yang suka 
melakukan sesuatu secara detail, atau Anda 
yang ingin melakukan terapi untuk kondisi 
kesehatan Anda.

Hot Yoga 
Hot Yoga atau Bikram Yoga yaitu yoga yang 
dilakukan di dalam ruangan panas sekitar 42 
Celcius. Yoga jenis ini cocok untuk Anda yang 
senang berolahraga dengan suhu ruangan 
panas serasa memberikan efek detoks yang 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh Anda.

Kundalini Yoga
Jenis yoga ini mengombinasikan unsur fisik, 
spiritual serta teknik pernapasan. Yoga jenis 
ini cocok untuk Anda yang menyukai meditasi 
dan ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang 
energi, intuisi, dan pikiran anda ataupun 
mengenali lebih dalam diri Anda secara 
spiritual.

Prenatal Yoga
Jenis yoga ini bisa membantu Ibu hamil secara 
fisik dan mental. Biasanya, Prenatal Yoga fokus 
untuk melatih pernapasan, latihan untuk 
area pinggul, dan pose-pose restorasi yang 
bermanfaat untuk mengembalikan energi di 
kala merasa lelah akibat perubahan hormonal 

dalam tubuh. Yoga jenis ini sangat cocok untuk 
ibu hamil.

Yin Yoga
Yin Yoga lebih berfokus kepada latihan yang 
pasif, di mana Anda berada di satu pose dalam 
durasi yang lama sekitar 3-5 menit dan gerakan 
yang dilakukan adalah posisi duduk, gentle 
twist, atau berbaring. Yoga jenis ini cocok 
untuk Anda yang berkepribadian tenang atau 
berkepribadian aktif, dinamis, dan sering kali 
dilanda kesibukan pekerjaan.

Untuk memperoleh manfaatnya baik secara fisik 
maupun mental, yoga sebaiknya dilakukan di bawah 
instruktur terlatih, agar latihannya lebih terarah. 
Dengan memilih instruktur berpengalaman, tentunya 
latihan yoga akan lebih maksimal hasilnya. Penting 
untuk diingat pula bahwa manfaat yoga hanya bisa 
dicapai jika Anda rutin, konsisten serta berusaha 
memahami makna dan tujuan dari setiap gerakan 
yoga itu sendiri.
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