Yuk Berkunjung ke Museum Kesehatan Surabaya!

“Museum Kesehatan? Dimana itu?”
Mungkin banyak yang belum mengenal museum unik yang satu ini. Museum Kesehatan
dr. Adhyatma berlokasi di Jalan Indrapura no. 17 Surabaya, masih satu kompleks dengan
P3SKK Depkes RI dan Akademi Akupuntur Surabaya. Di sini Anda dan si kecil bisa tahu
banyak tentang dunia medis tradisional hingga modern.
Museum Kesehatan Surabaya terdiri dari 6 ruangan yang berisi berbagai macam seluk
beluk dunia medis.
Ruangan 1: Sasana Adhyatma
Begitu memasuki pintu masuk, Anda akan disambut dengan ruangan bernama Sasana
Adhyatma. Area ini berisi koleksi benda medis milik dr. Adhyatma MPH ketika menjabat
sebagai menteri kesehatan di tahun 1988 hingga 1933. Ada juga prasasti pembangunan
museum ini yang disimpan dalam lemari khusus supaya gampang dilihat oleh pengunjung.
Ruangan 2: Sasana Kencana
Di sini dipamerkan benda-benda bersejarah berupa penghargaan dan aneka lencana
medis yang terbuat dari logam mulia. Ada juga sertifikat kedokteran dari era penjajahan
Belanda dan profil para pelopor medis di Indonesia.

Ruangan 3: Sasana Kespro
Sasana Kespro berisi diorama dan peralatan medis yang berhubungan dengan
reproduksi. Ada juga penjelasan kesehatan tentang ibu hamil, persalinan, dan program
Keluarga Berencana lho!
Ruangan 4: Kesehatan Budaya
Wah, mungkin ini yanag sedikit spooky bagi si kecil. Untuk itu Anda harus terus
mendampinginya ya. Di ruang kesehatan budaya dipajang macam-macam alat medis
tradisional. Tak hanya itu, ada juga peralatan medis yang memiliki hubungan dengan
kekuatan supranatural atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat jaman dahulu.
Sedikit menyeramkan memang tapi pengetahuan yang didapat di dapat sangat banyak
lho.
Ruangan 5: Sasana Fauna
Tak hanya tanaman, hewan juga diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Nah, di ruangan ini Anda akan mendapatkan segala informasi tentang hal tersebut. Ada
juga kandang ayam dari bilah bambu yang pastinya akan membuat si kecil berdecak
kagum.
Menarik ya? Jadi, kapan Anda mau mengajak si kecil berkunjung ke sana? Selamat
bersenang-bersenang ya!
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