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Key Figures
Fasilitas yang kami miliki
Kapasitas Tempat Tidur

350+ Tempat Tidur
22 Tempat Tidur UGD
26 tempat tidur Critical  Care Unit beds 
      (termasuk Kardiak & Neurologikal)

Rawat Jalan

2000+ kapasitas harian rawat jalan
100+ ruang klinis terintegrasi
 & pemeriksaan
10 ruang terintegrasi Preventive
      Healthcare Center

Diagnostik + Terapi

High Gradient MRI Scan
Dexa Bone Density Scan
Digital X-Ray
Mammography with Tomosynthesis Advanced 
Ultrasound & Echocardiography
Catheter Lab with IVUS Tecnology
Interconnected Patient Monitory System

Bedah

6 Ruang Operasi
1 Ruang Operasi Minor
Advanced Operating Microscop
Heart - Lung Machine
Advanced Laparoscopy

“At the heart of Mandaya is the passion to deliver patient-centered care that 
is personalized to each patient’s needs, at the same time incorporating 
advanced medical technology that improves patient outcome”

dr Ben Widaja, MBChB (UK), President Director.

Mandaya Royal Hospital Puri (MRHP) dirancang sebagai rumah sakit swasta bertaraf internasional dan menjadi rumah sakit rujukandi 

Indonesia. Rumah sakit kami fokus dalam memberikan pelayanan medis berkualitas tinggi, yang tidak hanya diperuntukan untuk 

pasien di Jakarta, namun juga untuk pasien yang berasal dari area lain. Dengan 350+ kapasitas tempat tidur, 6 kamar operasi, 100+ 

ruang pemeriksaan rawat jalan, dan peralatan canggih, seperti Spectral CT-Scan, High Gradient MRI, Lab Kateterisasi dengan 

ultrasonografi intravaskular dan masih banyak yang lainnya.

A Hospital Like No Other

Mandaya Royal Hospital Puri
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RUANG PEMERIKSAAN
RAWAT JALAN

ICU

KORIDOR UGDKAMAR UGD

ICU

i tengah pandemik COVID-19, pembangunan Mandaya Royal Hospital Puri (MRHP) terus berlanjut 

dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. MRHP berkomitmen 

untuk menjadi salah satu rumah sakit swasta terbaik, terkemuka, dan  terpercaya

di Indonesia, yang akan memberikan pelayanan berkualitas tinggi dengan berpusat pada kebutuhan pasien. 

Salah satu pusat unggulan kami adalah Cardiovascular Center, Neuroscience Center, dan Advance Oncology 

Center. Selain itu kami juga memiliki kamar rawat inap dengan kualitas setara hotel bintang lima, yang akan 

memberikan kenyamanan bagi anda selama melakukan perawatan di MRHP.

Sejak November 2020, proyek pembangunan MRHP terus menunjukkan kemajuan yang pesat dan signifikan. 

Hingga saat ini, Oktober 2020, gedung rumah sakit kami telah sampai di tahap finalisasi komponen arsitektur 

yang akan berlanjut ke tahap interior. Beberapa bagian dari rumah sakit kami yang telah mencapai tahap 

selesai adalah lobby utama rumah sakit, Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang pemeriksaan UGD – ICU – ruang 

pemeriksaan rawat jalan, dan kamar rawat inap VIP dan lainnya.
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BUILDING PROGRESS
MANDAYA ROYAL
HOSPITAL PURI

KAMAR VIP

GEDUNG BAGIAN LUAR

D



SEGERA HADIR
Jl. Metland Boulevard Lot. C-3 Metland Cyber City Puri,
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15159

Awal 2021

MANDAYA ROYAL HOSPITAL PURI

NOVEMBER 2020 EASY ACCESS

M R H P  M E M I L I K I  A K S E S  M U D A H  D A R I  J A K A R T A  M A U P U N  T A N G E R A N G

AKSES MUDAH



Advanced Centers

Cardiovascular 
Center

Neuroscience
Center

Advanced Oncology
Center

Cardiovascular Center terdiri dari dokter spesialis 
jantung dan pembuluh darah terkemuka di 
Indonesia. Cardiovascular Center kami 
menggunakan teknologi yang canggih, serta 
pendekatan komprehensif, dan holistik untuk 
kesehatan jantung, mulai dari upaya pencegahan 
dan deteksi dini, hingga diagnosis, terapi dan 
rehabilitasi.

Dedicated Examination Rooms
Catheter Labs with Intravascular Ultrasound
Echocardiography
Cardiac Ambulance
Percutaneous Coronary Intervention (PCI)

Specialist Center
Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan profesional bekerja sebagai tim spesialis untuk memberikan perawatan medis yang terintegrasi 
dan holistik untuk pasien. Setiap klinik spesialis kami disusun dalam kluster yang berbeda untuk meningkatkan kenyamanan pasien 
selama kunjungan rawat jalan. Setiap kluster kami juga dilengkapi dengan peralatan medis spesial untuk menunjang dokter dalam 
melakukan diagnosis yang akurat dan memberikan terapi yang efektif.

Neuroscience Center dipimpin oleh tim dokter 
spesialis neurologi dan dokter spesialis bedah 
neurologi, serta didukung oleh tim terintegrasi 
termasuk perawat, fisioterapi, dan radiologis. 

Ruang Pemeriksaan
Lab Kateterisasi
Ablasi Radiofrekuensi 
Elektroensefalografi (EEG)
Elektromielografi (EMG))
Operating Neurosurgical Microscope

Advanced Oncology Center adalah pusat 
unggulan yang didedikasikan untuk upaya 
pencegahan, diagnosis, terapi, dan perawatan 
paliatif untuk berbagai kondisi onkologi. 

Mesin Radioterapi
Brakiterapi 
Kemoterapi 
Mesin Simulasi CT Kanker 
Positron Emission Tomography (PET) CT
Unit Kedokteran Nuklir



KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN 
ROYAL BROMPTON & HAREFIELD 
HOSPITALS (UK)

Berbekal rekam sejarah selama lebih dari 100 tahun, Royal Brompton & Harefield Hospitals di London 

membentuk pusat spesialis jantung dan paru-paru terbesar di Inggris, yang didukung oleh para ahli yang 

berdedikasi pada bidangnya dan penelitian mutakhir yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. 

Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani ini, pasien Mandaya Royal Hospital Puri dan 

keluarga akan dapat mengakses dokter terkemuka di RBHH untuk mendapatkan pendapat kedua 

(second opinion). 

Mereka juga dapat mengadakan telekonferensi dengan dokter-dokter di RBHH untuk menentukan 

pengobatan atau tindakan terbaik. Selain itu, Royal Brompton & Harefield akan memberikan pendidikan 

dan pelatihan jarak jauh untuk tenaga kesehatan di MRHP, berkolaborasi untuk menyelenggarakan 

acara bersama, dan bekerja sama untuk menyiapkan layanan kardiorespirasi yang terdepan di MRHP.

“Kami mencoba melakukan sesuatu yang benar-benar unik 

dalam bidang kesehatan di Indonesia. Prestasi ini tidak hanya 

dapat dicapai melalui teknologi canggih yang kami miliki, 

meskipun itu jelas merupakan bagian integral dari kemampuan 

kami untuk menawarkan keunggulan klinis,” ujar Dr. Benedictus 

R. Widaja, Presiden Direktur Mandaya Hospital Group. “Di sinilah 

pentingnya kolaborasi kami dengan Royal Brompton dan 

Harefield. Komitmen kami untuk berkomunikasi secara terbuka 

dengan pasien dan keluarganya, untuk menyambut dan 

mendorong kolaborasi antara pasien, keluarga mereka, dan 

ahli kesehatan di Indonesia dan di London, merupakan bagian 

dari budaya yang berpusat pada pasien dan keluarga yang 

kami pelihara di Mandaya Royal Hospital Puri." 

Sebuah langkah maju dalam pencapaian obyektif Mandaya 

Royal Hospital Puri untuk menjadi pusat kardiovaskular 

terkemuka di Indonesia, kemitraan ini merupakan upaya 

monumental untuk memenuhi komitmen MRHP dalam 

menyediakan layanan klinis yang dipersonalisasi dan 

perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, di mana 

pasien dapat dilayani oleh ahli medis terbaik, tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga di tingkat dunia yang dikenal di Royal 

Brompton & Harefield Hospitals. 

Dubes Inggris Owen Jenkins menyampaikan, “Kemitraan ini 

merupakan tonggak sejarah (dalam hubungan Indonesia dan 

Inggris). Pada saat solusi kesehatan, khususnya telemedicine, berada tepat di pikiran semua orang, contoh 

kolaborasi dua institusi kelas dunia untuk berbagi keahlian mereka, menjadi perwujudan nilai dan harapan yang 

nyata bagi kita semua.” 

JAKARTA, 11 November 2020 - Mandaya Royal Hospital Puri (MRHP) dan Royal Brompton & Harefield Hospitals (RBHH) 

yang berbasis di Inggris telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kemitraan strategis yang 

bertujuan untuk meningkatkan program klinis MRHP. Disaksikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan 

Timor-Leste, Owen Jenkins, upacara virtual penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan awal dari 

kemitraan jangka panjang serupa, yang perdana antara lembaga Inggris dan Indonesia.



Berbekal rekam sejarah selama lebih dari 100 tahun, Royal Brompton & Harefield Hospitals di London 

membentuk pusat spesialis jantung dan paru-paru terbesar di Inggris, yang didukung oleh para ahli yang 

berdedikasi pada bidangnya dan penelitian mutakhir yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. 

Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani ini, pasien Mandaya Royal Hospital Puri dan 

keluarga akan dapat mengakses dokter terkemuka di RBHH untuk mendapatkan pendapat kedua 

(second opinion). 

Mereka juga dapat mengadakan telekonferensi dengan dokter-dokter di RBHH untuk menentukan 

pengobatan atau tindakan terbaik. Selain itu, Royal Brompton & Harefield akan memberikan pendidikan 

dan pelatihan jarak jauh untuk tenaga kesehatan di MRHP, berkolaborasi untuk menyelenggarakan 

acara bersama, dan bekerja sama untuk menyiapkan layanan kardiorespirasi yang terdepan di MRHP.

Owen Jenkins
UK Ambassador to Indonesia and Timor Leste

“Kami mencoba melakukan sesuatu yang benar-benar unik 

dalam bidang kesehatan di Indonesia. Prestasi ini tidak hanya 

dapat dicapai melalui teknologi canggih yang kami miliki, 

meskipun itu jelas merupakan bagian integral dari kemampuan 

kami untuk menawarkan keunggulan klinis,” ujar Dr. Benedictus 

R. Widaja, Presiden Direktur Mandaya Hospital Group. “Di sinilah 

pentingnya kolaborasi kami dengan Royal Brompton dan 

Harefield. Komitmen kami untuk berkomunikasi secara terbuka 

dengan pasien dan keluarganya, untuk menyambut dan 

mendorong kolaborasi antara pasien, keluarga mereka, dan 

ahli kesehatan di Indonesia dan di London, merupakan bagian 

dari budaya yang berpusat pada pasien dan keluarga yang 

kami pelihara di Mandaya Royal Hospital Puri." 

Sebuah langkah maju dalam pencapaian obyektif Mandaya 

Royal Hospital Puri untuk menjadi pusat kardiovaskular 

terkemuka di Indonesia, kemitraan ini merupakan upaya 

monumental untuk memenuhi komitmen MRHP dalam 

menyediakan layanan klinis yang dipersonalisasi dan 

perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, di mana 

pasien dapat dilayani oleh ahli medis terbaik, tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga di tingkat dunia yang dikenal di Royal 

Brompton & Harefield Hospitals. 

Dubes Inggris Owen Jenkins menyampaikan, “Kemitraan ini 

merupakan tonggak sejarah (dalam hubungan Indonesia dan 

Inggris). Pada saat solusi kesehatan, khususnya telemedicine, berada tepat di pikiran semua orang, contoh 

kolaborasi dua institusi kelas dunia untuk berbagi keahlian mereka, menjadi perwujudan nilai dan harapan yang 

nyata bagi kita semua.” 

dr. Benedictus R. Widaja, MBChB (UK)
President Director Mandaya Hospital Group

David Shrimpton
Managing Director Private Patients
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COVID-19 merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dengan keluhan 

yang menyerupai infeksi saluran pernafasan akut 

seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Sejak 

pertama kali ditemukan di Indonesia, kasus 

COVID-19 terus mengalami peningkatan yang 

cukup pesat. Dilansir dari kawalcovid19, dilaporkan 

bahwa per-16 September 2020 terdapat 225,030 

kasus positif COVID-19 dengan total kasus yang 

dinyatakan sembuh yaitu 161,065 kasus. 
Lalu, apa sih kriteria saya “sembuh”
dari COVID-19? 
Menurut Pedoman Tata Laksana COVID-19 Edisi 2, Agustus 

2020, seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 (dengan 

gejala ringan-sedang-berat atau tanpa gejala) dinyatakan 

“sembuh” apabila telah memenuhi kriteria isolasi dan 

diberikan surat pernyataan selesai pemantauan yang 

didasarkan pada penilaian dokter penanggung jawab. 

Namun, pada seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 

terdapat kemungkinan bahwa hasil pemeriksaan 

follow-up RT-PCR akan kembali positif di kemudian hari. 

Sehingga penentuan kasus “sembuh” ditentukan 

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh dokter 

penanggung jawab, dan dapat berubah setiap saat 

selama masa pandemi masih berlanjut. 

Namun, apakah saya benar-benar 
“sembuh”?
Data dari beberapa studi di seluruh dunia, disebutkan 

bahwa seseorang yang didiagnosa sembuh COVID-19 

ternyata memiliki gejala sisa yang mempengaruhi kualitas 

hidup mereka. Kondisi ini, umum dikenal sebagai 

Post-COVID-19 Syndrome. 

SEMBUH DARI
COVID-19,
MENGAPA MASIH
BELUM FIT?

ARTIKEL KESEHATAN



NOVEMBER  2020 ART IKEL  KESEHATAN

Apa itu Post-COVID-19 
Syndrome?
Post-COVID-19 Syndrome merupakan 

suatu kondisi yang ditandai dengan 

adanya gejala sisa yang muncul pada 

seseorang yang telah dinyatakan 

sembuh dari infeksi COVID-19. Kondisi ini 

terjadi akibat adanya kerusakan organ 

tubuh akibat virus SARS-CoV-2. Data dari 

beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa dampak terbesar dari infeksi 

COVID-19 terjadi pada organ paru.

Apa itu New-Illness Related Fatigue?
Pada infeksi COVID-19, virus SARS-CoV-2 yang masuk ke 

dalam tubuh akan menyebabkan reaksi imunologi dan 

mengganggu banyak fungsi sel dalam tubuh, khususnya 

paru. Perubahan bentuk sel pada paru akan menyebabkan 

fungsi pertukaran oksigen menjadi terganggu. Secara garis 

besar, perubahan paru setelah selesai terinfeksi COVID-19 

akan masuk ke dalam kategori gangguan paru restriktif. 

Perubahan paru inilah yang akan mempengaruhi proses 

pernafasan dan membuat seseorang yang telah terinfeksi 

COVID-19 menjadi lebih mudah lelah. Hal ini umum dikenal 

dengan istilah new illness related fatigue. Sebuah penelitian 

di rumah sakit di Eropa, disebutkan bahwa new illness 

related fatigue dapat terjadi pada pasien mulai dari usia 20 

tahun sampai dengan 84 tahun.

Apa yang harus saya lakukan jika 
saya mengalami Post-COVID-19 
Syndrome?
Rehabilitasi merupakan kumpulan dari upaya medis untuk 

mengembalikan kondisi tubuh kembali ke keadaan 

sebelum terkena sebuah penyakit sesuai dengan 

kemampuan pasien. Salah satu dari upaya tersebut adalah 

latihan fisik yang bertujuan untuk mempertahankan atau 

memperbaiki fungsi organ saat ini. Latihan fisik ini sangat 

direkomendasikan guna mempertahankan atau 

mengembalikan kualitas hidup seseorang kembali seperti 

sebelum terinfeksi COVID-19, sambil disesuaikan dengan 

perubahan struktur anatomi yang telah terjadi akibat 

infeksi tersebut. Video penjelasan lebih lengkap dapat 

disaksikan di kanal youtube caredokter.

Brain Fog

Sulit Bernafas

Mudah Lelah



HEALTHY CATERING BY MANDAYA HOSPITAL

Scan to see Menu/
More Info:
https://bit.ly/Caremeal

@care.meal+62 812 2255 0686
For Order Inquires

Why Choose Us ?

Supervised by Professional Nutritionists

Supervised by

Prepared by Five-star International Chefs

Wide Range Cuisines

Personalized Diet Program1

2

3

4

5

Daily Choices of Menu 

PERSONALIZED  HEALTHY CATERING

Asian Western

Other Recovery & Preventive Programs

dr. Sanny Ngatidjan,
M.Gizi, Sp.GK
Dokter Spesialis Gizi
Mandaya Hospital Group

FREE
(Virtual Call)*
Professional Consultation

Cholesterol
Control

Weight LossGout Remedy
(Asam Urat)

High Blood
Pressure Diet

Cancer
Treatment
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MANDAYA HOSPITAL
KARAWANG
“Semangat untuk penyembuhan” – Slogan 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 kami – kesehatan mereka. Tinggal di rumah sakit kami serasa tinggal di 

hotel, dan kami percaya bahwa lingkungan seperti ini akan lebih membantu mempercepat 

penyembuhan.

“Semangat untuk penyembuhan” – Slogan 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 kami  kesehatan mereka. Tinggal di rumah sakit kami 

serasa tinggal di hotel, dan kami percaya bahwa lingkungan 

seperti ini akan lebih membantu mempercepat penyembuhan.

Selain itu, Rumah Sakit Mandaya Karawang juga mendapat 

akreditasi rumah sakit dengan tingkat PARIPURNA yang 

dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Visi
Menjadi jaringan rumah sakit nasional 

terkemuka melalui penatalaksanaan 

rumah sakit secara baik, penerapan 

inovasi dan teknologi mutakhir serta 

pelayanan berpusat pada pasien 

dengan nilai-nilai etika universal.

Misi
•  Memberikan pelayanan kesehatan terpadu yang berkualitas kepada masyarakat

•  Menciptakan pelayanan pemulihan kesehatan dengan rasa empati para tenaga

   kesehatan

•  Membantu pembelajaran dan pengembangan ilmu melalui Pendidikan dan penelitian

•  Mendukung pemerintah meningkatkan dan mengembangkan akses masyarakat 

   dalam bidang kesehatan
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UNIT
GAWAT
DARURAT

Cepat, singgap, dan tanggap merupakan cerminan dari Unit Gawat Darurat 

(UGD) Rumah Sakit Mandaya Karawang. Menyediakan pelayanan kasus gawat 

darurat dan non darurat, kami siap sedia melayani selama 24 jam selama 365 

hari. Sebagai pusat trauma yang diakui oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk 

wilayah Jawa Barat, Rumah Sakit Mandaya Karawang berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan yang paripurna untuk masyarakat area Karawang dan 

sekitarnya. 

UGD kami didukung oleh tim khusus yang terdiri dari dokter umum, perawat, 

dan tim dokter spesialis yang profesional, terlatih, dan kompeten di bidangnya. 

Gabungan tim dokter spesialis kami terdiri dari dokter spesialis bedah umum, 

dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis bedah tulang, dokter spesialis 

bedah mulut, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis radiologi. 

Pelayanan ambulans kami juga dilengkapi oleh tim dokter umum dan perawat 

yang akan mendampingi selama menjemput, mengantar, atau merujuk pasien. 

Didorong dengan perasaan untuk membantu sesama yang membutuhkan, 

kami memberikan keringanan berupa gratis biaya ambulans untuk jarak 15 km 

tanpa syarat dan ketentuan.

Kita tidak pernah tahu kapan kita mengalami kondisi gawat 
darurat segera hubungi UGD Mandaya Hospital Karawang

Beberapa alat penunjang di 
ambulans kami yang menjadi 
unggulan adalah: 

• Ventilator portabel

• Tabung oksigen 

• Suction pump

• Monitor pasien dan NIBP

• Satu set resusitasi dan laringoskopi

OUR PARTNERS

dan yang lainnya

MANDAYA HOSPITAL KARAWANG

Kami selalu siap memenuhi kebutuhan Anda kapan saja,
karena setiap detik Anda sangat berharga untuk kami. 

0267-8643001



LINDUNGI KELUARGA ANDA
DARI PENYEBARAN VIRUS
COVID-19 
             angan tunda untuk melakukan PCR Swab-Test, 

             terutama jika Anda mengalami gejala dan 

             memiliki riwayat kontak dengan dengan 

penderita COVID-19. Mari, lindungi diri Anda and 

keluarga dari penyebaran virus COVID-19.

PCR Swab Test merupakan pemeriksaan berbasis 

molekuler dengan menggunakan metode Real 

Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang 

bertujuan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2. 

Berbeda dengan pemeriksaan rapid test untuk skrining 

COVID-19, PCR Swab Test merupakan pemeriksaan 

dengan menggunakan metode Real Time-Polymerase 

Chain Reaction (RT-PCR) yang direkomendasikan oleh 

World Health Organization (WHO).

Teknik pengambilan sampel atau bahan pemeriksaan 

PCR Swab Test adalah menggunakan usapan 

tenggorokan (swab orofaring), dan nasofaring (swab 

nasofaring) menggunakan kapas lidi khusus. Apabila dari 

hasil pemeriksaan didapatkan hasil positif, maka 

seseorang dinyatakan terkonfirmasi terinfeksi COVID-19.

Lalu, siapa saja yang perlu melakukan PCR Swab Test? 

Pemeriksaan PCR Swab Test perlu dilakukan pada 

seseorang dengan hasil rapid test positif, memiliki gejala 

dan riwayat kontak dengan penderita COVID-19, atau 

untuk keperluan khusus (seperti kebutuhan yang berkaitan 

dengan pendidikan, pekerjaan, dll). Apakah anda salah 

satunya? Jika ya, segera lakukan pemeriksaan ke rumah 

sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

J

Perbedaan Rapid Test dan PCR Swab Test

Rapid Test 
• Deteksi antibodi berbagai virus,

   termasuk SARS-CoV-2

• Metode skrining COVID-19

• Sampel pemeriksaan darah perifer

• Menggunakan metode tusuk jari

• Perlu pemeriksaan lanjutan

   berupa Swab-PCR

• Hasil pemeriksaan tidak akurat

• Hasil selesai dalam hitungan

   menit - jam

• Deteksi virus SARS-CoV-2

• Metode diagnosis COVID-19

• Menggunakan metode RT-PCR

• Sampel pemeriksaan usapan

   nasofaring atau orofaring

• Pemeriksaan pasti dan tidak

   memerlukan pemeriksaan

   lanjutan

• Hasil pemeriksaan akurat

• Hasil selesai dalam hitungan

   jam - hari

PCR Swab Test
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EMERGENCY MANAGEMENT
IN TRAUMA CASE.
Mandaya Hospital Karawang mengadakan seminar

medis dengan tema Emergency Management

In Trauma Cases dengan para pembicara dokter

spesialis mandaya hospital karawang yang 

kompeten di bidangnya. Dihadiri lebih dari 2000

peserta.

Playback video tersedia di kanal youtube:
Mandaya Hospital Karawang

New Normal. New Hospital
World Diabetes Day 2020

15 November 2020

12 Desember 2020

WEBINAR MANDAYA 

NOVEMBER  2020 EVENT

Mandaya Royal Hospital Puri mengadakan seminar

medis dihari diabetes sedunia dengan tema

New Normal. New Hospital.
Dihadiri lebih dari 1000 peserta.

Playback video tersedia di kanal youtube:
Mandaya Royal Hospital Puri 



Nikmati Ragam Benefit Melalui Aplikasi

MANDAYAHEALTH
Buat janji

dokter lebih
mudah

Banyak
untung
menjadi
Member

Download
Aplikasi

MANDAYA
HEALTH

Banyak
kupon

menarik

Rp

WELCOME
KUPON

50.000
Tanpa Minimum

Transaksi

*HANYA TERSEDIA UNTUK MANDAYA HOSPITAL KARAWANG




