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HEALTH Connexion

GOOD NEWS FOR WOMEN
KABAR GEMBIRA BAGI PARA WANITA

TCC’s medical director brings hope 
and new options to women fighting 
breast cancer

“Ada harapan baru dalam melawan kanker 
payudara,” kata Dr Wong Seng Weng dalam 
seminarnya baru-baru ini.

Siapa saja yang mengatakan “Ah, ngomong sih 

gampang, mana buktinya?” Mungkin orang yang ber-

sangkutan perlu menghadiri seminar Dr Wong Seng 

Weng, Direktur Medical The Cancer Centre (TCC), 

bagian dari Singapore Medical Group.

Buktinya? Lihat saja wajah-wajah berpengharapan 

para peserta seminar dalam rangka Hari Kanker 

Payudara, yang diselenggarakan pada hari Sabtu 10 

April 2010 di DBS Auditorium. Sekitar 400 orang hadir 

dalam seminar ini. 

Seminar ini merupakan bagian dari seminar berseri 

yang diadakan untuk menjelaskan tentang sejarah 

dan berbagai mitos kanker, perkembangan baru di dunia kedokteran 

dalam memerangi kanker, serta pilihan tindakan yang tersedia saat 

ini. Semua topik ini dibawakan oleh Dr Wong, ahli onkologi yang 

bereputasi sebagai “pendekar melawan kanker” berkat pesan-pesan 

harapan yang terus-menerus disampaikannya. 

Seminar disampaikan dalam bahasa Inggris dan Mandarin supaya 

seluruh peserta memperoleh manfaat pengertian semaksimal mung-

kin. Seperti biasa, seminar diawali dengan penjelasan bahwa sel-sel 

kanker tadinya merupakan sel-sel normal yang kemudian tidak dapat 

dikendalikan, menjadi sel-sel ‘teroris’. 

Dr Wong juga mengemukakan bahwa kanker payudara adalah pe-

nyakit yang biasa terjadi di kalangan para wanita. Setiap tahun, ada 

lebih dari sejuta wanita di dunia didiagnosa kena penyakit ini. Namun 

demikian, jika terdeteksi dini, kanker payudara dapat disembuhkan 

melalui operasi, kemoterapi menggunakan ‘obat pintar’ baru seperti 

terapi target, radiasi, terapi hormon, atau pun kombinasi semuanya. 

Resiko seseorang terkena kanker payudara tergantung pada 

kebiasaan dan gaya hidup pribadi, faktor lingkungan, serta keturunan 

genetik. Dr Wong juga memaparkan beberapa tindakan pencegahan 

yang sekarang ini tersedia, di samping perlunya pemeriksaan secara 

berkala melalui mammogram dan tes ultrasound atau CT, dan PET 

(Positron Emissions Tomography) jika diperlukan.

Seperti biasa, Dr Wong lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan para 

peserta di forum sebelum melayani konsultasi pribadi. Pesan-pesan 

yang disampaikannya secara reguler tentang harapan baru serta 

tersedianya pilihan tindakan diharapkan terus membangkitkan rasa 

optimis dalam diri para penderita kanker.

Nantikan seminar berikut pada bulan September. IC

Whoever said that “talk is cheap” never at-

One only had to see the look of renewed courage 
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As part of his on-going series of presentations on 

-

sage of hope, enhancing his reputation as “the cancer warrior.”

diagnosed with the disease every year. But detected early, it can be 
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to cancer sufferers. 
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