
Wisata Medis

Semakin majunya
perkembangan membuat
orang-orang mencari
pengobatan terbaik hingga ke
luar negeri, menyadari bahwa
tidak hanya warga Jepang yang
mempercayakan kesehatannya
pada Tokushukai Medical Group
mereka pun mencoba untuk
memberikan layanan terbaik
untuk pasien-pasiennya dari
berbagai belahan dunia. Tak
perlu khawatir mengenai
perbedaan bahasa dan budaya
sebab Tokushukai Medical
Group telah menyediakan
layanan konsultasi yang
mengerti berbagai macam
bahasa serta menyediakan
makanan khusus bagi agama
tertentu yang mungkin tidak
dapat memakan makanan
tertentu. Oleh karena itu jumlah
pasien dari berbagai negara
yang mempercayakan
kesehatannya di Tokushukai
Medical Group terus meningkat
setiap tahunnya. Tidak hanya
berobat, kegiatan wisata
mengunjungi objek wisata
terkenal di Jepang pun dapat
digabungkan dengan
perjalanan medis ini.
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Tokushukai Medical Group

Memiliki filosofi bahwa semua
manusia diciptakan sama,

Tokushukai Medical Group yang
berdiri sejak tahun 1973 ini hadir
untuk memberikan
penanganan medis terbaik bagi
setiap orang di mana dan
kapan saja.

Menjadi rumah sakit yang
dapat diandalkan setiap orang,

dan mampu menjaga
kesehatan setiap pasiennya
adalah tujuan utama
Tokushukai Medical Group.  

Dimulai dengan emergency
care dan fasilitas medis yang
tersebar di daerah-daerah
terpencil, Tokushukai Medical
Group tidak akan pernah
menolak para pasien yang
membutuhkan pertolongan.

Tokushukai Medical Group
berfokus pada tiga pondasi
utama yaitu “Medical Services”,
“Care Services”, serta “Social
Philanthropy”.

“Medical services” sebagai
tempat di mana setiap orang
berhak untuk mendapatkan
pengobatan yang terbaik
dengan berbagai macam
fasilitas yang mumpuni.
Beberapa diantaranya adalah:

Berpergian keluar
negeri tidak selalu 
untuk berwisata,
atau perjalanan 
bisnis, namun bisa
juga untuk berobat
atau sekedar 
melakukan 
pemeriksaan
kesehatan.

Wisata Medis ke Jepang
Tokushukai Medical Group

1. Emergency Medicine
Grup RS Tokushukai Group
menangani hingga 3% dari total
pasien gawat darurat di seluruh
Jepang. Grup rumah sakit ini
juga mengadaptasi emergency
room dengan standar amerika
dengan teknologi mutakhir
untuk menangani pasien
dengan kondisi serius.

2. Pelayanan medis di pulau
dan daerah terpencil.
Memberikan fasilitas medis
terbaik untuk daerah-daerah
terpencil dengan peralatan
yang tak kalah canggih dengan
rumah sakit di kota-kota besar,

3. Pengobatan Kanker
Mendeteksi dini penyakit
kanker.
Menggunakan teknik bedah
laparoscopic robotik “Da Vinci
Si” & peralatan terapi radiasi
paling mutakhir untuk terapi
kanker.
Tokushukai Group juga
menyediakan jasa mobile
health check untuk mendeteksi
kanker sejak dini.



4. Riset dan Pendidikan
Tokushukai group sering
berpartisipasi dengan proyek
nasional seperti proyek
pembuatan medicine
realization. Selain itu grup
rumah sakit ini juga sering
melakukan riset klinis yang
berfokus pada edukasi dan
training untuk staff rumah sakit
agar kualitas pengobatan,

perawatan, dan layanan
kesehatan dapat semakin
meningkat.

“Care Service” fasilitas
pelayanan kesehatan untuk
semua orang yang
membutuhkan penanganan
medis dengan cepat.

“Social Philanthropy” yaitu
keinginan Tokushukai Medical
Group untuk menolong siapa
saja yang membutuhkan.

Tak hanya itu, Tokushukai
Medical Group juga memiliki
berbagai macam teknik dan
peralatan kesehatan canggih
yang meliputi:

* Teknik bedah laparoscopic
robotik “Da Vinci Si”
Dengan da Vinci Surgical
System, ahli bedah dapat
melakukan operasi hanya
melalui sebuah sayatan kecil.
 Terdapat pula sistem vision 3d
dan alat yang berfungsi seperti
tangan kecil yang mampu
untuk berotasi lebih fleksibel
dibanding tangan manusia
sehingga dokter bedah dapat
melakukan operasi dengan
lebih akurat Dibandingkan
dengan operasi laparoskopi
konvensional operasi Da Vinci
ini tentu lebih aman.

* TrueBeam Stx dengan Novalis
Ini merupakan peralatan terapi
radiasi terbaru. Selain sangat
akurat dan presisi, waktu untuk
penyinaran kanker pun lebih
singkat dibandingkan alat
terapi radiasi lainnya.

* PET-CT
Alat ini merupakan alat paling
efektif untuk mendeteksi
kanker secara dini dengan
akurasi diagnosa yang tinggi.

* Teknik bedah saraf tulang
belakang.

Dengan menggunakan gambar
fluoroscopic beresolusi tinggi
maka keakuratan dan
keamanan ketika operasi
berlangsung pun bisa
didapatkan. Dengan perpaduan
antara sistem navigasi real-time
maka posisi pisau operasi dapat
diposisikan dengan akurat
tanpa merusak jaringan dan
pembuluh darah. 

Dengan lebih dari
50 rumah sakit
yang tersebar di
seluruh Jepang,

Tokushukai
Medical Group

tidak akan pernah
berhenti untuk
memberikan

pelayanan medis
terbaik untuk siapa

saja dan kapan
saja.

*Untuk informasi lebih lanjut mengenai wisata medis
di Jepang dengan Tokushukai medical group,

silahkan untuk menghubungi J NET TRAVEL
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