NEW
PROGRAM !!

BABY CLINIC

KLINIK PELA 9 BINTARO

Apa itu Baby Clinic dan apa tujuan dilakukannya Baby Clinic?
Baby Clinic merupakan program yang bertujuan untuk membantu para orang tua untuk
mendeteksi secara dini perkembangan bayi melalui pemantauan gerak, serta menstimulasi
potensi gerak bayi.
Bergerak pada bayi adalah kebutuhan dasar. Gerakan-gerakan yang pada awalnya berupa
gerak refleks (gerakan yang tanpa disadari), dengan bertambahnya usia bayi akan menjadi
bentuk komunikasi antara bayi dengan manusia dan lingkungan sekitarnya, dan pada
akhirnya akan menjadi ketrampilan yang akan mempengaruhi kecerdasannya kelak.
Banyak faktor yang dapat menjadi indikasi untuk mengembangkan potensi gerak bayi agar bayi
dapat berkembang secara optimal. Faktor-faktor tersebut penting untuk diketahui orang tua
agar dapat mengoptimalkan perkembangan anak.
Di mana tersedia layanan Baby Clinic?
Klinik Terpadu Tumbuh kembang Anak & Remaja Pela 9 cabang Bintaro memberikan layanan
Baby Clinic bagi para orang tua yang ingin mendeteksi secara dini perkembangan serta
mengenali potensi gerak bayinya.
Apa yang dilakukan pada program Baby Clinic?
Program Baby Clinic di Klinik Pela 9 terdiri atas beberapa tahapan yang terpadu, yaitu:
Deteksi Dini Bayi – dilakukan oleh fisioterapis menggunakan metode Voyta dan Bobath
Jika ditemukan gangguan perkembangan gerak pada bayi, maka bayi akan
dirujuk ke dokter spesialis anak di Klinik Pela 9. *
Pada bayi normal tanpa gangguan perkembangan gerak, orang tua akan diajarkan
bagaimana menstimulasi perkembangan ketrampilan gerak bayi dengan pendekatan
“Senam Bayi Sehat & Baby Massage”. – ( 2 sesi kelas stimulasi)
Baby Group. – (1 sesi)
Sesi konsultasi orang tua dengan terapis mengenai hasil program Baby Clinic.
Apa yang harus dilakukan setelah mengikuti program Baby Clinic?
Pada bayi yang lahir dengan risiko tinggi akan dilakukan long term follow up pada usia 3 bulan, 7
bulan, 10 bulan, 1 tahun, 1.5 tahun, dan 2 tahun. Jika pada masa follow up ditemukan gangguan
perkembangan, maka akan dirujuk ke dokter spesialis untuk intervensi selanjutnya.
Paket Baby Clinic: 5 kali pertemuan (di luar rujukan ke dokter spesialis)

*Konsultasi dengan dokter spesialis tidak
termasuk paket Baby Clinic

