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Endometriosis, Nyeri Haid 
yang Tak Normal

Bagi wanita yang sudah mengalami pubertas, 

merupakan hal yang wajar.

pada perut bagian bawah, pinggul, punggung 
bawah atau bagian paha. Nyeri haid atau 
Dismenore umumnya dialami pada perempuan 
di usia reproduksi dengan penyebab yang 

Dismenore yaitu :

Dismenore Primer hanya dirasakan beberapa 
saat sejak haid pertama kali. Nyeri yang 

bisa menyebar ke punggung atau paha 

pemeriksaan.

Dismenore Sekunder biasanya dirasakan 
pada awal usia 20-30 tahunan dengan 
riwayat tanpa nyeri pada haid sebelumnya, 

berkemih atau buang air besar saat haid, dan 

pada saat pemeriksaan.

Endometriosis Penyebab Dismenore 

Salah satu penyebabnya yang bikin perempuan 
mengalami Dismenore sekunder adalah 
Endometriosis yaitu kondisi di mana tumbuh 
jaringan menyerupai selaput lender rahim 
(Endometrium) di luar rongga Rahim disebabkan 
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Tingginya Hormon Estrogen.

Faktor keturunan.

Sistem kekebalan tubuh.

Faktor adaptasi sel sesuai lingkungan 
organnya. 

Faktor paparan lingkungan turut berperan 
dalam munculnya Endometriosis. 

ciri-cirinya:
1. Endometriosis minimal

Muncul jaringan endometrium yang kecil dan 
dangkal di indung telur. Peradangan juga dapat 
terjadi di sekitar rongga panggul.

2. Endometriosis ringan
Terdapat jaringan endometrium yang kecil dan 
dangkal di indung telur dan dinding panggul.

3. Endometriosis menengah
Terdapat beberapa jaringan endometrium 
yang cukup dalam di indung telur.

4. Endometriosis berat
Terdapat jaringan endometrium yang dalam di 
indung telur, dinding panggul, saluran indung 
telur, dan usus.

Cara Mendiagnosa Endometriosis

Beberapa tes yang sering dilakukan dokter untuk 
mendiagnosis penyakit Endometriosis adalah:

1. Pemeriksaan Pelvis
Untuk mengetahui adanya kelainan pada 

atau luka di belakang rahim.
2. Ultrasound

Untuk mengetahui kista yang trekait dengan 
penyakit ini melalui ultrasounding.

3. Laparoskopi
Direkomendasikan prosedur Laparoskopi 
apabila pemeriksaan pelvis dan ultrasounding 

Endometrium untuk membantu memilih 

Penanganan Penyakit Endometriosis

1. Obat Penghilang Nyeri
Obat ini digunakan untuk meredakan sakit 

pada kasus yang parah.
2. Terapi Hormon

Mengkonsumsi obat hormon bisa meredakan 
rasa nyeri, menjaga hormon lebih teratur 
dan menghambat pertumbuhan jaringan 
Endometriosis.

3. Kontrasepsi Hormon

dan mencegah pertumbuhan jaringan 
Endometrium.

1.

2.

3.

4.
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4. Analog Hormon Pelepas Gonadotropin (GRNH)
Untuk mengurangi produksi Estrogen. Dimana 
dapat  mencegah menstruasi dan menciptakan 
menopause dini.

Menghilangkan atau menghancurkan sel 
jaringan Endometrium yang tumbuh di luar 
rahim tanpa merusak organ reproduksi.

6. Histerektomi (Pengangkatan rahim)
Jalan terakhir jika kondisi penderita tak kunjung 
membaik dengan perawatan sebelumnya atau 
malah bertambah parah. Tindakan ini akan 
mengangkat rahim secara keseluruhan beserta 
indung telur yang memproduksi estrogen 

 

Endometriosis dapat meningkatkan risiko 
beberapa jenis kanker, risiko seumur hidup untuk 
kanker ovarium adalah 0,5-1% dan itu adalah 
kanker ke-6 paling umum pada wanita. Mulai dari 

sayuran, buah, kacang-kacangan dan Omega 
-3 dapat membantu mengurangi peradangan 
dan menurunkan kadar Estrogen dalam tubuh. 
Serta kurangi makanan yang dapat memicu 

susu dan tepung halus. Selain dari pola makan, 
kebiasaan gaya hidup yang teratur dan sehat 

minuman beralkohol dan yoga dapat mengurangi 
keparahan dari Endometriosis itu sendiri.



Berjalan kaki merupakan salah satu kebiasaan 
yang telah dilakukan sepanjang peradaban 
manusia. Kebiasaan ini juga masih kerap kita 
lakukan walau banyak yang malas melakukannya 
atau menganggapnya kurang higienis jika 
berjalan tanpa alas.

Berjalan tanpa alas sendiri menyimpan sejumlah 
manfaat yang mampu menjaga kesehatan tubuh 
kamu diantaranya:

Menyehatkan otak serta menjaga kesehatan 
Endokrin dan sistem saraf

peremajaan dalam otak karena masuknya 

maka sistem endokrin dan sistem saraf akan 
berjalan dengan lancar.

Meningkatkan kesehatan sejumlah organ 

sirkulasi darah

Pada saat berjalan kaki tubuh menjadi 
bergerak sehingga kolesterol baik (HDL) 
menyerap kolesterol jahat (LDL) mengalami 
peningkatan yang mampu menyehatkan 
jantung. Berjalan tanpa alas juga dapat 
meningkatkan regulasi glukosa, mengurangi 

stres, dan meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh, menghindari penggumpalan darah 
serta meningkatkan produksi sel darah merah.

Mencegah Osteoporosis dan Dimensia

diperoleh dari kalsium pada susu, namun 
harus diimbangi dengan gerakan badan 

penyakit dimensia ini dapat dicegah dengan 

risiko dimensia sebanyak 40%.

Meningkatkan sistem pernafasan dan sistem 
imun

lebih lancar. Keringat dan lancarnya 
metabolisme tubuh akan membantu imunitas 

penyakit berbahaya.

lebih nyenyak

Vitamin D dalam tubuh dapat diperoleh dari 

matahari pagi. Jika melakukan jalan kaki 30 

Berjalan dipekarangan rumah dengan diselingi 

Kerikil-kerikil, batuan kecil yang terinjak bisa 

sakit namun, bisa jadi pertanda baik untuk 
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penyembuhan penyakit yang berada dalam 
tubuh, serta dapat menjernihkan mental saat 
berjalan disaat menghadapi hari yang buruk.

2. Yoga
Dapat memperkuat oto-otot, ligamen dalam, 

mencegah cedera, ketegangan lutut, dan 

otot tertentu yang membantu menjaga postur 
tubuh dan keseimbangan badan. Otot ini tak 

Kekurangan dari berjalan tanpa alas

Kemungkinan masuknya bakteri, infeksi 
jamur, dan virus akibat alas kaki.

virus.

Kemungkinan menginjak pecahan kaca 
atau paku yang dapat menyebabkan infeksi 
tetanus.

kaki menginjak kotoran hewan yang biasanya 
terdapat pada pasir dan rumput.

pada saat selesai berjalan tanpa alas. 

Ya, hal itu sangat mudah dilakukan, bukan? 
Sayangnya masih banyak yang kurang kesadaran 

dari Cambridge University. Idealnya berjalan kaki 
dilakukan selama kurang lebih 20 menit dalam 
sehari.

1.

2.

3.
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Wisata di Pulau Bawean, Gresik menjadi wisata 
terbaik di Jawa Timur, Wisata Bawean merupakan 

begitu saja untuk para penikmat liburan. Apalagi 
mereka yang sangat tertarik dengan dunia alam 
dan travelling. Nama Pulau Bawean mungkin 
belum familiar di telinga sebagian traveler. 
Suasana yang ada di pulau ini akan mudah untuk 
membuat seseorang merasa jatuh cinta.

Untuk bisa sampai ke Pulau Bawean kita bisa 
menyebrang melalui Pelabuhan Gresik. Dari 
Surabaya, membutuhkan waktu sekitar satu 
jam untuk sampai ke pelabuhan ini. Sedangkan 
waktu penyebrangan ke Pulau Bawean adalah 
sekitar 3 hingga 8 jam. 

Fakta menarik lain tentang Pulau Bawean adalah 
spesies endemik Rusa Bawean yang merupakan 
jenis rusa langka. Untuk melindungi binatang ini 
dari kepunahan, dibuatlah sebuah penangkaran 
Rusa Bawean yang juga bisa kita kunjungi. 

Berikut lokasi-lokasi menarik yang bisa kamu 
kunjungi di Pulau Bawean :

1. Tanjung Gaang

dengan 2 dua cara. Pertama dengan menyusuri 
batu-batu karang menggunakan perahu 
nelayan, yang kedua adalah dengan mendaki 
karang itu sendiri. Tapi 2 pesona itu bisa kita 
dapatkan dalam satu kesempataan.

Pulau Bawean, Gresik
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2. Pantai Pulau Gili (Timur)
Kejernihan laut pada pulau Gili menjadikan 
tempat ini sebagai objek wisata yang 
menawarkan keindahan bawah laut dengan 
segala ekosistemnya.

3. Pantai Pulau Noko Selayar

bawah lautnya dengan bunga karang dan ikan 
hias tentu menjadi daya tarik tak terlupakan.

4. Danau Kastoba
Danau Kastoba merupakan sebuah danau yang 
berada di tengah Pulau Bawean. Untuk bisa 

jalur tracking sejauh sekitar 500 meter.

Pulau Nusa, Pulau Cina dan Pulau Lulubi
Pulau berkarang dan tak berpenghuni. Dimana 
kamu dapat tracking menyusuri bukit-bukit 
karang di Pulau Nusa. Untuk melihat lukisan 
alam yang lebih indah. kamu pun dapat 
melanjutkan perjalanan menuju Pulau Cina.
Beragam paket tour yang ditawarkan di pulau 
bawean pun sudah beragam mulai dari 4 hari 
3 malam dan lainnya. Menakjubkan bukan 
wisata Bawean di Gresik ini? Pulau Bawean 
sangatlah direkomendasikan buat kamu-
kamu yang suka travelling. Saat pergi ke pulau 

tour guide 

5.
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Nigiri sushi adalah jenis sushi yang dibuat 
menggunakan ikan mentah yang menutupi 
gumpalan kecil nasi dan dibuat dengan tangan. 
Terkadang, nigiri sushi juga dilengkapi dengan 
nori atau rumput laut untuk menahan posisi 
ikannya agar tetap menempel pada nasi.

Tipe seafood yang digunakan bervariasi, 
mulai dari tuna, belut, sampai cumi. Ikan 

dipanggang, atau digoreng tepung. Jika ikannya 

yang bersih dan pada bagian yang memang sehat 
dikonsumsi mentah. Selain itu, membuat nigiri 
sushi vegetarian dapat menggunakan sayuran 

dua potong atau berpasangan, sebagai tanda 
perdamaian dan harmoniasasi. Dalam panduan 
ini, kita dapat belajar cara membuat nigiri sushi 
seafood dan juga vegetarian.

Bahan :

• 2 udang rebus

• 2 iris daging tuna

• 2 iris daging salmon

• 120 gram nasi

• 2 gelas air cuka

Cara Membuat :

Celupkan tangan ke dalam air yang berisi 
vinegar dengan perbandingan 1:1. Ambillah 
sekepal nasi kemudian bentuk perlahan 
menjadi bulat lonjong.

Olesi dengan wasabi atau penyedap rasa khas 
Jepang yang pedas untuk mengurangi jumlah 
bakeri pada ikan mentah.

Letakan ikan diatas nasi. Agar ikan tetap 
menempel pada nasi tekan sedikit dengan dua 
jari tangan kanan dan kiri. 

Lakukan Cara yang sama dengan topping tuna 
dan udang.

Nigiri Sushi siap disajikan.

Nigiri Sushi

1.

2.

3.

4.

5.
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Tips Memotong Ikan Salmon yang Benar

Potong dengan cara melawan arah urat, agar 

Gunakan pisau khusus untuk membuat nigiri 
slicer knife untuk 

memotong daging bertekstur lembut.

Salmon jangan dicuci karena akan membuat 
salmon semakin berlendir, hancur, dan 
warnanya pudar. Cukup di-lap saja.

Tips Memilih Ikan Salmon yang Berkualitas

Untuk mendapatkan kandungan gizi yang 

berkualitas:

Warna merah muda atau cenderung orange 

mudah hancur.

Memiliki kulit yang tampak lembab dan 
sisiknya berkilau, serta insangnya berwarna 
kemerahan.

Jika membeli dalam bentuk 

kualitas 
atau sudah terkontaminasi lingkungan.1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.



Media
Gathering
Hi Fits People, Seperti apa kamu menghabiskan 
waktu mu kamis lalu, apakah duduk depan meja 
kantor seharian, kerjaan yang tidak pernah habis 
yang membuat badan mu merasa kurang fit? 
Sehat itu tidak lah cukup hanya dengan olahraga 
tanpa pikiran yang sehat. 

Baca selengkapnya

What’s New?

INFO & PROMO TERBARU

DAPATKAN

fits.id myfits.id

#GetTotallyFits

NEW KIDS ON
THE BLOCK

DAPATKAN

Ada pendatang-pendatang baru nih di 
Fits.ID. Cek sekarang dan temukan 

produk favoritmu!

Nourish Bites
The Three Musketeers

Topfer
Tooth Gel

Echt Lab
Tr-21

Medifit Clinic
Therapeutic Class

Rp.250.000,-
Rp.198.000,-

Ocean Fresh
Moisturising Body Cleanser

Rp.160.000,-
Rp.145.000,-

Ciputra Medical Center
Flu Vaccine 
Rp.250.000,-
Rp.200.000,-

BELI BELI BELI

HOT DEALS!HOT DEALS!

DAPATKAN

FITS 1/2 HARGA
Jangan sampai ketinggalan 
kesempatan mendapatkan 
produk-produk sehat berkualitas 
tinggi dengan diskon 50%! Masukkan 
kode voucher FITS50 saat checkout. Owellness

Easing PMS

Herbilogy
Femi-Comfort

Kona Caramel
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