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T
ahun telah berganti. Berbagai rencana baru umumnya

dibuat untuk memperbaiki dan meningkatkan penca-

paian di tahun sebelumnya. Seperti halnya yang di-

lakukan RS PHC Surabaya. Di tahun 2013, RS PHC

Surabaya sukses meraih penghargaan Surabaya Service Excel-

lent Award (SSEA) dari MarkPlus Inc. Hal ini sangat membang-

gakan, terlebih sudah empat kali RS PHC Surabaya berhasil

meraih penghargaan tersebut.

Kesuksesan tersebut menjadi semacam cambuk bagi RS

PHC Surabaya, untuk bertekad lebih baik di tahun mendatang.

Upaya yang akan dilakukan tentunya meningkatkan pelayanan

kesehatan, serta tak pernah lelah menciptakan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

Untuk mencapai tujuan itulah, edisi Sehati di awal tahun

ini mengajak Anda semua untuk memperhatikan kesehatan jan-

tung sebagai organ yang sangat vital. Mengapa perlu? Sebab

tak dapat dipungkiri lagi bahwa penyakit jantung telah banyak

menyebabkan kematian mendadak. Tentu Anda tak ingin me -

ngalaminya, bukan?

Karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui seluk-

beluk penyakit jantung. Mulai dari penyebab, gejala atau ke -

luhan, cara penanga nan, hingga cara pencegahan. Semua itu

bisa Anda dapatkan di Sehati edisi ini.

Ada pembahasan tentang jantung koroner, penyakit arteri per-

ifer atau Peripheral Artery Disease (PAD), dan stroke. Tak keting-

galan, ada juga sajian tentang penyakit jantung bawaan. Yaitu

Tetralogy of Fallot (ToF) yang lebih dikenal sebagai bayi biru.

Lebih lengkap lagi, Sehati juga mengetengahkan cara-cara

men deteksi gangguan jantung tanpa operasi yang menyakitkan.

Namun bila harus menjalani operasi, Sehati memperkenalkan

teknik operasi baru yang efektif untuk kelainan jantung, yaitu

kateterisasi jantung. Simak juga bahan-bahan makanan yang

menyehatkan jantung, serta cara aman bercinta bagi penderita

jantung.

Yang juga sayang untuk dilewatkan, ada bahasan tentang

anak yang minus matanya bertambah kemudian berkurang se-

cara mendadak. Percaya atau tidak, Anda bisa menemukan

jawabannya di Sehati edisi ini.

Tak kalah menarik, ada latihan penghilang stres yang bisa

Anda lakukan di kantor. Khusus bagi Anda para wanita, penting

untuk mengetahui kebiasaan buruk yang bisa membahayakan ke-

sehatan. Kebiasaan ini masih dilakukan banyak wanita, bahkan

bisa jadi Anda salah satunya.

Selamat membaca Sehati. Semoga Anda sukses dengan

berbagai rencana di tahun ini. Salam.

Dari CEO

Dr. Nunung N., Sp. KFR,MARS

LEBIH 

SEHAT
DI TAHUN

BARU
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16 Wanita
Masih Suka Kebiasaan Buruk?

Beberapa kebiasaan wanita ternyata bisa membahayakan

kesehatan, loh. Anehnya, masih banyak wanita suka

melakukannya. Mengapa begitu? Yuk simak alasannya.

Ketahui juga apa saja kebiasaan buruk itu dan cara me -

ngatasinya:

sajian utama

20

4

seksoLoGi
Tips Nikmat Bercinta, Jantungpun tak Bahaya

Menderita gangguan jantung bukanlah halangan untuk

melakukan aktivitas seksual. Asal, Anda mengikuti tips

bercinta secara aman.Minimalkan Kematian Akibat PJK

Penyakit jantung koroner (PJK) memang

sudah ada obatnya. Tapi mengapa risiko

kematiannya masih cukup tinggi?

Temukan jawabannya di rubrik ini

kids corner14

Minus Bertambah dan Berkurang 

Mendadak

Percaya atau tidak, ada anak yang

minus matanya mendadak bertambah

saat stres. Kalau stresnya hilang, minus-

nya kembali seperti sebelumnya.

Apa yang sebenarnya dialami anak ini?

PENERBIT

PELINDUNG

PENANGGUNG JAWAB

TIM REDAKSI

ALAMAT REDAKSI

HOME PAGE

PELAKSANA PRODUKSI

: RS PHC Surabaya

: Direksi RS PHC Surabaya

: B. Harry Setiawan

: Pemasaran & Pengembangan Usaha RS PHC Surabaya

: Jl. Prapat Kurung Selatan no. 1 Surabaya – Indonesia

Telp. : (031) 3294801-03 ext. 3103/3104

Fax : (031) 3294804

: http://www.rsphc.co.id

: OGESDESIGN

Tim
Penyusun

Majalah
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MiniMalkan
keMatian

akibat

PJk
Oleh:

Dr. Budi Baktijasa D, Sp.JP(K)FIHA  

PENyAKiT JANTuNg KORONER (PJK) 

MEMANg SuDAh ADA OBATNyA.

TAPi MENgAPA RiSiKO KEMATiANNyA

MASih CuKuP TiNggi? 

iNi DiA JAwABANNyA:

foto: Net
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anyak  orang  yang  tahu  kalau  jantung  ko-

roner bisa menyebabkan kematian. Tapi  tak

banyak yang paham tentang penyakit yang

satu ini.

Penyakit Jantung Koroner (PJK) terjadi

karena pasokan dan kebutuhan oksigen di

otot jantung tidak seimbang, hal  itu diakibatkan  penyempitan  atau

pembuntuan  atau pengerutan (spasme) arteri koroner, yaitu pem-

buluh darah arteri yang berada di permukaan jantung.

Tidak ada penyebab tunggal dari PJK, karena  itu dikenal faktor

risiko penderita PJK, seperti  penderita diabetes militus, hipertensi

(tekanan darah tinggi), dan kolesterol tinggi terutama LDL (low–den-

sity lipoprotein) atau kolesterol jahat, selain itu memiliki riwayat

keluar ga yang positif menderita jantung koroner, dan gaya hidup tidak

sehat seperti merokok dan berjenis kelamin pria juga berisiko ter-

hadap penyakit ini.

Gejala

PJK memiliki gejala khas. Sayangnya banyak orang tidak tang-

gap terhadap gejala ini. Akibatnya PJK tidak mendapatkan pena -

nganan sejak dini. Inilah yang meningkatkan risiko kematian para

penderita PJK.

Untuk mengurangi risiko kematian itu, kuncinya adalah mema-

hami dan tanggap terhadap gejala PJK. 

Gejala yang biasa dirasakan penderita PJK yaitu penderita

merasakan nyeri dada tengah yang disebut juga dengan angina pec-

toris seperti tertekan benda berat, rasa panas atau dicengkeram (ke-

meng) kurang lebih selama 5 menit kemudian menjalar keleher

seperti tercekik atau menjalar ke lengan kiri atau ke punggung atau

ke atas perut. Bagi masyarakat sering kali nyeri yang menjalar ke-

atas perut diprediksi sebagai penyakit maag, padahal angina pec-

toris bisa menyebabkan kematian mendadak

Berikut beberapa gejala PJK :

1.  Penderita tidak merasa apa apa (silent angina)

Penderita teridentifikasi PJK setelah melakukan pemeriksaan EKG

(echokardiografi), sering didapat pada penderita diabetes militus.

2.  Angina pektoris stabil

Angina pektoris stabil artinya penderita merasa nyeri seperti

tersebut di atas jika dilakukan aktivitas tertentu tetapi jika penderita

istirahat, nyeri tersebut hilang, misalnya penderita berjalan pada

jarak 100m, keluhan nyeri tersebut timbul namun saat penderita

istirahat sebentar keluhan nyeri tersebut hilang, hal ini disebabkan

karena Suplai oksigen ke otot jantung kurang sebagai akibat

penyempitan pembuluh darah koroner, penyempitan ini terjadi ka -

rena adanya LDL kolesterol yang tinggi yang mengendap pada din -

ding pembuluh darah koroner.

3.  Sindroma koroner akut

Pada sindroma koroner akut yang bagi masyarakat awam dikenal

sebagai serangan jantung, keluhan nyeri dada terjadi secara tiba tiba

tidak bergantung aktivitas, hal ini dikarenakan adanya gumpalan darah

pada pembuluh darah (thrombus).

Segera periksa

Bila mengalami gejala PJK, segeralah memeriksakan diri ke

dokter, khususnya dokter spesialis jantung. Dokter akan memberi

terapi sesuai dengan keluhan dan kondisi pasien. Bila dengan terapi

mendikamentosa (menggunakan obat-obatan) tidak menunjukkan

hasil optimal, langkah selanjutnya dilakukan peme riksaan dengan

angiografi koroner untuk melihat letak dan tingkat keparahan

penyempitan pembuluh darah koroner. 

B

gejala Khas

Segera Periksa

Cegah terjadinya Penyakit Jantung Ko-

roner (PJK) dengan : 

m Terapkan gaya hidup sehat (tidak me-

rokok, hindarai makanan berlemak seperti

fast food)
m Kendalikan tekanan darah, gula darah dan

kadar kolesterol darah Anda

m Olah raga secara teratur, minimal 30 me-

nit 3x seminggu
m Jika Anda berusia >30 th sebaiknya la ku -

kan medical check up minimal 1 th sekali

(pemeriksaan profil lipid, gula darah, te -

kanan darah, treadmill)
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detekSi 
GANGGUAN

JANTUNG
NON INVASIVE

Oleh:
dr. Achmad Lefi, Sp.JP

SAjIAN uTAmA

Tahukah Anda, gejala gangguan jantung ternyata

bisa dideteksi tanpa pembedahan dan dilakukan

dalam waktu singkat. Cara ini merupakan

pemeriksaan non invasive. Apa saja pemeriksaan

non invasive tersebut?

CT Scan (Computed Tomography

Scan) digunakan untuk memeriksa kondisi

arteri jantung, serta pembuluh darah yang

memasok darah dan oksigen ke jantung.

Dari pemeriksaan itu bisa diketahui apakah

pada dinding arteri terdapat plak, yang

menyebabkan pe nyempitan atau bahkan

penyumbatan arteri.

CT SCAN1
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Pada tes ini, dada pasien ditempel elektroda

yang terhubung de ngan EKG (elektrokardiogram).

Pasien kemudian diminta untuk berjalan di tread-

mill. Hasilnya dapat diketahui tekanan darah, ke-

lainan irama jantung, frekuensi denyut jantung,

dan kapasitas fungsi jantung saat tubuh melakukan

aktivitas.

Juga mengetahui apakah jantung memiliki su-

plai darah dan oksigen yang cukup dari sirkulasi

saat tubuh beraktivitas. Hal itu bisa saja tidak

muncul dengan pemeriksaan EKG yang dilakukan

saat tubuh istirahat.

Selain itu, tes treadmill juga bisa mengetahui

kondisi jantung pasca rawat dengan nyeri dada

(angina pectoris) yang tidak stabil, pasca serangan

jantung, serta untuk deteksi dini jantung koroner.

Ekokardiografi (echocardiography) atau

echo sering disebut USG jantung, karena

menggunakan gelombang ultrasound untuk

melihat struktur dan fungsi jantung, serta pem-

buluh darah yang terkait.

Pemeriksaan ini bisa mengetahui gang-

guan gerakan otot jantung, ukuran ruang jan-

tung, kebocoran sekat jantung, kebocoran atau

penyempitan katup jantung, serta ada ti dak -

nya cairan atau tumor di rongga jantung. Se-

lain itu, ekokardiografi juga digunakan untuk

mengevaluasi hasil operasi jantung.

Pemeriksaan radiologi nu -

klir menggunakan sedikit bahan

radioaktif. Fungsinya untuk me -

ngetahui aliran darah otot jan-

tung, lokasi otot jantung yang

ru sak, mengevaluasi fungsi

pom pa jantung, serta mende-

teksi dini jantung koroner. Selain

itu, radiologi nuklir juga dapat

mengetahui apakah otot jantung

masih hidup atau tidak.

RADIoLoGI
NUKLIR

TES TREADMILL

Elektrokardiogram (EKG) atau electrocardiogram

(ECG) juga sering disebut rekam listrik jantung. Sebab,

EKG mampu merekam aktivitas listrik jantung.

Rekaman itu dihasilkan elektrokardiograf. Hasil

rekaman berupa grafik jejak garis atau gelombang

pada kertas grafik. Grafik tersebut menunjukkan ke-

cepatan dan ritme denyut jantung, serta kekuatan

sinyal listrik saat melewati masing-masing bagian

jantung.

Dari grafik itulah bisa diketahui gangguan irama

jantung, apakah dinding ruang-ruang jantung terlalu

tebal, kerusakan otot jantung yang disebabkan keku-

rangan oksigen, serta pembesaran jantung. Selain

itu, EKG juga mampu memeriksa kondisi jantung

pada penderita hipertensi, kolesterol tinggi, dan di-

abetes mellitus.

ELEKTRoKARDIoGRAM

EKoKARDIoGRAFI
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enyakit jantung sudah banyak

merenggut nyawa. Karena itu Anda

patut mewaspadainya. Selain stroke

dan jantung koroner, penting juga

mewaspadai penyakit arteri perifer

atau Peripheral Artery Disease

(PAD). Terlebih karena penyakit ini sering tidak menun-

jukkan gejala atau keluhan.

PAD merupakan penyumbatan (obstruksi) pembu-

luh darah yang memasok darah terhadap ekstremitas

atas maupun ekstremitas bawah. Ektremitas atas men-

cakup tangan, lengan, ketiak, bahu, belikat (scapula),

dan dada (pectoral). Sedangkan yang termasuk ektre -

mitas bawah adalah ligamen (jaringan ikat penghubung

antartulang), daerah sekitar perut bawah (inguinal),

paha, persendian, kaki, dan telapak kaki.

Penyumbatan pembuluh darah itu bisa disebabkan

aterosklerosis, yaitu adanya plak yang terbentuk dari en-

dapan lemak pada dinding arteri. Bisa juga akibat trom-

bosis, yaitu bekuan darah di dalam pembuluh darah.

Selain itu, penyumbatan pembuluh darah bisa di-

akibatkan emboli darah yang menghambat peredaran

Ada penyakit jantung yang tidak menunjukkan gejala. ini tentu berbahaya
karena meningkatkan risiko kematian. ya, itu adalah penyakit arteri perifer

atau Peripheral Artery Disease (PAD). Seperti apa?

WASpAdAi pEnyAkiT JAnTung

TAnpA gEJAlA

Oleh:
dr. Muhammad Aminudin, Sp.JP(K)

P

foto: Net
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“

“Peripheral Artery 

Diseasse (PAD)

terkadang

tidak menunjukkan

gejala atau

keluhan

oksigen ke seluruh tubuh. Bisa juga akibat radang pembuluh darah.

Pembuluh darah yang tersumbat pada PAD, menyebabkan pen-

deritanya berisiko tinggi terkena jantung koroner, dan serebrovaskuler

atau stroke. Yang lebih parah, bahkan bisa terjadi kematian mendadak! 

Faktor Risiko
Ada beberapa faktor risiko yang bisa memicu PAD. Yaitu diabetes,

obesitas atau kegemukan, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi.

Selain itu bisa disebabkan kebiasaan merokok, dan faktor usia teru -

tama usia 50 tahun lebih.

Faktor risiko lain yaitu memiliki keluarga dengan riwayat PAD atau

penyakit jantung atau stroke. Bisa juga disebabkan kelebihan kadar

homosistein, yaitu komponen protein yang membantu membangun dan

mempertahankan jaringan.

Mengenali gejala
PAD cukup berbahaya, karena hampir 30 persen penderitanya

tidak menunjukkan gejala atau keluhan. Namun ada juga yang menun-

jukkan gejala seperti nyeri atau kram pada otot pinggul, paha atau

betis. Nyeri ini biasanya terasa setelah beraktivitas, seperti berjalan

atau naik tangga.

Sedang pada kaki bisa mati rasa atau terasa lemah, dingin bila

dibandingkan dengan kaki yang lain, dan kulit kaki pucat. Bisa juga

muncul luka pada jari-jari kaki. Luka ini kadang tidak kunjung sembuh.

Selain itu, denyut nadi di kaki atau tungkai terasa lemah atau

bahkan tidak ada. Pertumbuhan kuku juga bisa lebih lambat. 

Tingkat Keparahan
Bila tidak segera ditangani, gejala PAD bisa makin parah. Tingkat

keparahan PAD tersebut dibagi menjadi empat stadium. Yaitu:

a) Stadium 1: asimptomatik. Pada stadium ini tidak dirasakan gejala

apa pun. PAD baru diketahui setelah dilakukan medical check up.

b) Stadium 2: klaudikasio intermiten. Ditandai dengan nyeri atau

kram pada tungkai ketika berjalan. Ini disebabkan penyempitan

arteri yang mensuplai darah menuju ke tungkai.

c) Stadium 3: nyeri pada kaki atau lengan. Nyeri ini

terasa saat istirahat, atau malam hari.

d) Stadium 4: nekrosis (gangrene). Ini merupakan ke-

matian sel atau jaringan akibat kurangnya aliran

darah.

Cara Penanganan
PAD harus segera ditangani agar gejala tidak makin

parah. Selain itu juga untuk memperkecil risiko kema tian.

Penanganan PAD bisa dilakukan dengan empat cara.

Pertama, kurangi faktor risiko. Seperti berhenti

merokok, menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), me -

ngontrol gula darah bagi penderita diabetes mellitus,

menurunkan berat badan, mengendalikan tekanan darah

agar kurang dari 140/90 mmhg.

Kedua, terapi program rehabilitasi. Ketiga, terapi

obat-obatan. Keempat, terapi operatif. Bisa berupa angi -

oplasti, operasi bypass, atau terapi trombolitik.

Pada angioplasti, tabung hampa kecil (kateter) berulir

dimasukkan melalui pembuluh darah ke arteri yang tersum-

bat. Balon kecil di ujung kateter mengembang sehingga

membuka arteri dan meratakan penyumbatan ke dinding

arteri. Itu membuat aliran darah kembali lancar.

Sedang pada operasi bypass, dibuat bypass graft

menggunakan pembuluh darah dari bagian lain di tubuh,

atau pembuluh darah sintetis. Itu membuat darah tetap

bisa mengalir tanpa melewati arteri yang tersumbat. Se-

lain itu, operasi bypass juga bisa dilakukan dengan me -

motong arteri yang tersumbat atau menyempit.

Untuk terapi trombolitik, dilakukan bila ada bekuan

darah yang menutup pembuluh darah arteri. Bekuan

darah itu dihancurkan menggunakan obat. l

foto: Net
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Mau Cegah

STROKE?
Pahami Dulu!

Banyak orang baru kebingungan saat sudah terserang stroke. Padahal gangguan

ini bisa dicegah, loh. Tapi untuk mencegahnya, Anda perlu paham dulu,

apa sebenarnya stroke itu?

fo
to
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N
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nda sudah sering men -

dengar stroke, bukan?

Bahkan mung kin

orang terdekat An da

me ngalaminya. Meski

cu kup familiar, ter -

nyata ma sih banyak orang keliru memahami

gangguan ini.

Stroke sering diidentikkan dengan lum -

puh, pelo, mati rasa separuh tubuh, nye ri ke -

pala atau malah kondisi yang tidak sadar.

Memang beberapa hal itu terjadi akibat

stroke. Tapi stroke tak hanya sebatas itu.

gangguan Fungsi Otak

Stroke sebenarnya merupakan ganggu an fungsi otak yang

terjadi secara mendadak. Penyebabnya adalah kurangnya su-

plai darah ke area tertentu di otak. Kondisi itu bisa diaki-

batkan penyumbatan atau perdarahan pembuluh darah.

Gangguan fungsi otak akibat penyumbatan pembuluh

darah, itu disebut stroke  infark. Sedang stroke yang dise-

babkan perdarahan pembuluh darah dinamakan stroke per-

darahan.

Faktor Risiko

Terjadinya stroke bisa dipicu beberapa faktor risiko.

Seperti genetik, ras, usia, jenis kelamin. Faktor itu tidak bisa

di hambat, dicegah, atau diminimalkan.

Sedang faktor risiko yang masih bisa dihambat, dicegah,

atau diminimalkan adalah hipertensi (tekanan darah tinggi), di-

abetes mellitus, hiperkolesterol (kolesterol tinggi), dan hipe-

rurisemia (asam urat tinggi). Juga obesitas (kegemukan), riwayat

stroke sesaat sebelumnya, merokok, atau konsumsi alkohol.

gejala yang Muncul

Stroke memang seringnya baru diketahui setelah terjadi.

Padahal sebelum itu bisa muncul beberapa gejala. Seperti

berikut ini:

q lumpuh atau kekuatan tubuh berkurang pada separuh

badan.

q Mendadak kesemutan atau tebal separuh badan. Bi-

asanya juga disertai bicara pelo, kesulitan menelan,

tersedak terutama bila minum air atau cairan, atau tidak

bisa menelan ludah sendiri.

q Fungsi kognitif atau memori terganggu. Seperti men-

dadak lupa sesuatu yang biasa dilakukan, atau tiba-tiba

lupa dengan lingkungan sekelilingnya.

q Sakit kepala hebat yang tidak berkurang dengan terapi

awal.

q Vertigo (pusing berputar) secara terus menerus selama

berhari-hari tanpa ada riwayat vertigo sebelumnya. Gejala

ini sering disertai mual–muntah, atau men-

dadak sulit tidur.

q Mendadak kehilangan kesadaran diser tai

kejang sebagian (parsial) atau seluruh tubuh

(general). Ini terjadi pada stroke yang berat.

Segera Periksakan!

Kalau mengalami satu atau beberapa ge-

jala stroke, sangat disarankan segera me -

meriksakan diri ke dokter. Ini sangat penting

karena stroke termasuk gawat darurat. 

Kalau tidak segera ditangani, bisa mun -

cul gejala yang lebih berat, menyebabkan ke-

cacatan, bahkan kematian. ingat, stroke su  -

dah menjadi penyebab kematian terbesar

setelah penyakit jantung, dan penyebab kecacatan tertinggi

di dunia!

Karena itu terapkan istilah time is brain. Maksudnya ja -

ngan tunda penanganan stroke setelah timbul gejala. Semakin

cepat menangani stroke berarti meminimalkan risiko keca-

catan dan kematian. l

Oleh:
dr. Eny Setyarini, Sp.S

Jadwal Praktik:
Senin & Jum’at: 09.00 - 14.30 WIB
Sabtu: 09.00 - 12.30 WIBB

A

gangguan Fungsi Otak

Faktor Risiko

gejala yang Muncul

Segera Periksakan!
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Stroke memang bisa ditangani. Tapi lebih baik

lagi bila Anda mencegahnya. Lakukan pencegahan

primer dan sekunder.

Pencegahan primer bertujuan agar tidak ter se -

rang stroke. Yang dilakukan adalah mengendalian tekanan darah, gula

darah, kolesterol, asam urat, berusaha untuk selalu untuk hi dup sehat,

dan menghindari hal yang membebani pikiran (stresor psikis).

Sedang pencegahan sekunder bertujuan mencegah beru-

langnya stroke yang sebelumnya pernah terjadi. Caranya, turunkan

hipertensi, kendalikan gula darah pada pasien dia betes mellitus,

turunkan kadar kolesterol yang tinggi, kurangi obesitas, hindari

alkohol dan rokok, cek secara berkala penyakit jantung, serta ber -

olahragalah secara teratur. l

CEgAh

SElAgi

BiSA
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ernahkah Anda mendengar is-

tilah bayi biru? Ini bukanlah

bayi berdarah bangsawan,

me lainkan bayi yang kulitnya

nam pak membiru. 

Umumnya orang tua pa -

nik saat mendapati bayinya membiru. Wajar

saja, bayi normal memang tidak seperti itu. Bayi

yang membiru ini, bisa jadi mengalami Tetralogy

of Fallot (ToF).

Tak hanya Kebiruan
ToF merupakan kelainan jantung bawaan

(kongenital) tipe sianotik. Termasuk tipe sianotik

karena menunjukkan gejala kebiruan. Sementara

kelainan jantung bawaan yang tidak menunjukkan

gejala kebiruan termasuk tipe nonsianotik.

Gejala membiru pada ToF bisa terjadi di selu-

ruh tubuh, terutama bibir serta ujung jari tangan

dan kaki. Kebiruan muncul saat bayi me nangis,

menyusu atau makan, atau mela kukan aktivitas

lain yang membutuhkan banyak oksigen.

Saat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut,

pembuluh darah di seluruh tubuh melebar. Hal

itu meningkatkan aliran darah dari jantung kanan

ke jantung kiri, tanpa melewati paru-paru se-

hingga tidak mengalami oksigenasi. Artinya

darah itu miskin oksigen. Darah tersebut kemu-

dian dialirkan ke seluruh tubuh.

Meski seluruh tubuh menerima darah,

namun darah itu miskin oksigen. Karena itu ke-

butuhan oksigen di setiap jaringan tubuh tidak

Kok, Bayiku Biru?

Oleh:
dr. Arief R. Sp.BTKV

Jadwal Praktik:
Senin & Rabu: 19.30 - 20.30 WIB

P

waspadai bila bayi

Anda membiru.

Siapa tahu si kecil

mengalami Tetralogy

of Fallot (TOF).

Apa itu?

foto: Net
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terpenuhi. Akibatnya kulit nampak membiru.

Selain terjadi kebiruan, sebenarnya ada

gejala lain dari ToF. Yaitu sesak yang biasanya

terjadi saat anak melakukan aktivitas semisal

menangis atau mengedan, berat badan bayi

tidak bertambah, pertumbuhan anak lambat,

dan bentuk jari tangan seperti tabuh gen-

derang atau gada (clubbing fingers).

Gejala klinis ataupun keluhan ToF bisa

muncul beberapa minggu atau beberapa bu -

lan setelah kelahiran. Namun ada juga yang

baru terdeteksi saat dewasa.

Ada Kelainan Anatomi
Pada ToF dapat terjadi beberapa ke-

lainan anatomi. Seperti berikut ini:

q Defek Septum Ventrikel (VSD). Yaitu

adanya lubang pada sekat antara kedua

rongga ventrikel.

q Stenosis pulmonal. Terjadi karena pe-

nyempitan klep pembuluh darah yang

keluar dari bilik kanan jantung menuju

paru. otot di bawah klep tersebut juga

menebal dan menyebabkan penyempitan.

q Aorta overriding. Pada kelainan anatomi

ini, letak muara aorta selain dari ventrikel

kiri juga dari ventrikel kanan. Akibatnya

darah dari ventrikel kanan dan kiri masuk

ke aorta secara bersamaan.

q Penebalan otot (hipertrofi) ventrikel

kanan. Disebabkan meningkatnya te kan -

an di ventrikel kanan akibat dari stenosis

pulmonal.

Faktor Risiko
Penyebab ToF sebenarnya tidak dike-

tahui. Tapi ada beberapa faktor risiko yang

dapat menyebabkan ToF. Yaitu ibu hamil yang

terkena rubella (campak Jerman) atau terin-

feksi virus lain, ibu hamil yang alkoholik, dan

asupan gizi buruk selama kehamilan.

Faktor lain yaitu hamil di usia lebih dari

40 tahun, riwayat ibu menderita diabetes, dan

anak yang mengalami sindroma down. Perlu

diketahui, ToF lebih sering ditemukan pada

anak dengan sindroma down.

Bisa Komplikasi
Kalau bayi Anda menunjukkan gejala ToF,

segera periksakan ke dokter, dan dokter akan

melakukan deteksi ToF dengan echocardiografi

atau bila perlu dengan kateterisasi jantung.

Bila bayi menderita ToF langkah yang di-

lakukan selanjutnya adalah dengan menutup

kebocoran di bilik jantung dan membebaskan

penyempitan yang menuju kearah pembuluh

darah paru.

Bila ToF tidak segera ditangani, bisa

menimbulkan komplikasi berupa penyum-

batan pembuluh darah otak (trombosis otak),

dan perdarahan.

Bisa juga terjadi endokarditis bakterialis,

yaitu infeksi bakteri pada lapisan ruang jantung

(endokardium) atau katup jantung. Komplikasi

lain yaitu adanya nanah di otak (abses otak),

yang ditandai dengan demam ringan, perubahan

perilaku, nyeri kepala, mual, dan muntah. l

Bila Anda memiliki bayi yang men-

derita ToF, sangat penting melakukan tin-

dakan ini. Yaitu menyusui atau me nyua pi

anak secara perlahan, memberi makan

dengan porsi kecil namun sering, bersikap

tenang agar rasa cemas anak berkurang,

dan usahakan memenuhi kebutuhan

anak untuk menghentikan tangisannya.

Selain itu, baringkan anak dalam

posisi miring dan kaki ditekuk ke dada,

selama gejala atau keluhan ToF mun -

cul. Jangan biarkan anak berjongkok.

Sebab biasanya anak berjongkok, untuk

me ngurangi keluhannya.

Berjongkok justru meningkatkan

aliran darah dari jantung kanan ke jan-

tung kiri. Akibatnya, gejala atau keluhan

ToF makin berat. l

Yang Penting Bagi orang Tua 

“ “Gejala ToF bisa

muncul beberapa

minggu atau

beberapa bulan

setelah kelahiran,

atau bahkan saat

dewasa
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Minus bertambah
dan berkurang 
Mendadak

Oleh:
dr. Elly Yuliandri, MSi

Jadwal Praktik:
Senin: 08.00 - 10.00 WIB
Kamis: 14.00 - 16.00 WIB

ata minus me-

mang bisa bertam-

bah atau ber-

 kurang angka mi-

nusnya. Perubah -

an itu biasanya

berlangsung secara perlahan.

Namun tidak begitu dengan kondisi yang

satu ini. Angka minus seorang anak men-

dadak bertambah. Dalam waktu beberapa

hari, angka minusnya kembali seperti semula.

Aneh bukan? Inilah contoh kasusnya:

Adalah Mia, gadis kecil usia tujuh tahun

yang duduk di bangku kelas dua sekolah

dasar. Sosoknya ramah, aktif berkomunikasi,

punya banyak teman, dan termasuk populer

di sekolahnya.

Di mata guru-gurunya, Mia bersemangat

untuk belajar dan berprestasi. Tak ayal, nilai

akademiknya pun baik.

Itu tandanya Mia bisa beradaptasi de -

ngan lingkungan sekolahnya, dan tidak ada

yang salah dengan sikap Mia. Tapi ia me -

ngalami keluhan yang cukup aneh.

Mia mengeluhkan pandangannya kabur,

sehingga kesulitan melihat tulisan di papan

tulis. Akibatnya Mia enggan sekolah. Setelah

diperiksakan ke dokter, ternyata minus mata

Mia bertambah. 

Namun setelah dua hari, Mia kembali

semangat sekolah. Anehnya saat semangat

Mia muncul, ia mengatakan penglihatannya

kembali jelas. Setelah diperiksa lagi oleh

dokter, ternyata angka minus matanya kem-

bali seperti semula.

Kejadian ini berulang-ulang dialami

Mia, hingga tiga bulan lamanya. Padahal

sang ibu sudah berkali-kali memeriksakan

mata Mia ke dokter, bahkan Mia sering

berganti kacamata.

Apa yang Terjadi?

Ternyata tiga bulan

terakhir Mia merasa

pelajaran di sekolah

semakin sulit.

Bahkan terkadang

ia kurang paham

dengan penjelasan

M
Percaya atau tidak, ada anak

yang minus matanya bertambah

saat stres. Kalau stresnya

hilang, minusnya kembali

seperti sebelumnya. Apa yang

sebenarnya dialami anak ini?
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“ “Aktif bertanya

adalah tanda anak

siap belajar

meningkatkan

kemampuan

menyelesaikan

masalah

guru. Saat merasa kesulitan menangkap pelajaran, Mia mengaku bisa membu -

at matanya menjadi kabur.

Yang lebih mengejutkan, Mia bercerita secara spontan kalau ia punya dua

penglihatan, yaitu penglihatan yang jelas dan yang kabur. Keduanya bisa muncul

silih–berganti, bergantung situasi yang dihadapinya.

Secara medis, memang tidak ada penjelasan tentang kondisi Mia. Tapi se-

cara psikologis, ada kemungkinan saat merasa tidak nyaman, Mia menggunakan

penglihatannya yang kabur sebagai pertahanan dirinya.

Akibat Rasa Khawatir

Penglihatan kabur Mia menandakan ia merasa kurang sanggup menghadapi

masalahnya. Masalah yang dianggap berat oleh Mia adalah saat kesulitan

menangkap pelajaran. Ia khawatir akan mendapat nilai jelek, sehingga orang

tuanya kecewa dan menghukumnya.

Jika Mia mengatakan penglihatannya kabur, ia berharap orang tuanya mak-

lum saat ia mendapat nilai jelek. Jadi penglihatan yang kabur itu adalah cara

Mia menyelesaikan masalahnya.

Yang perlu dipahami, Mia sedang dalam masa pertumbuhan. Anak dalam

fase ini masih belajar mengenali beban emosi yang ditanggung, dan cara menye-

lesaikan masalah.

Bila beban yang ditanggung dirasa terlalu berat, anak akan berperilaku yang

bisa menenangkan dirinya, meski tidak berhubungan dengan masalah yang di-

hadapi. Seperti main tanpa mengenal waktu, atau nonton televisi seharian.

Anak bisa juga mudah menangis, menyerang anak lain, berperilaku yang me-

nunjukkan emosi negatif, dan mengalami psikosomatis (gangguan psikis semisal

stres, depresi, atau rasa bersalah yang bisa menimbulkan gangguan fisik). 

Ajari Menyelesaikan Masalah

Mia maupun anak lainnya, perlu diajari untuk menyelesaikan masalah.

Sebenarnya sejak dua tahun, anak mulai coba-coba menyelesaikan masalah

dengan meniru orang tua atau orang lain di sekitarnya.

Namun di usia itu, anak masih cenderung memen -

tingkan kepentingan sendiri (egosentrik), belum mampu

berpikir logis, dan berperilaku yang membuatnya nya-

man. Karena itu orang tua perlu mengetahui pema-

haman anak, apakah anak tahu sedang bermasalah

atau tidak. Juga ketahui apakah anak telah berani

menghadapi masalah dan hasilnya bisa memuaskan si

anak dan juga pihak lain.

Saat anak memasuki usia enam tahun, ajak anak

untuk peka terhadap situasi dan tatanan sosial, melihat

fakta, serta berpikir logis. Juga biasakan anak untuk be-

radaptasi dengan aturan atau tuntutan dari pihak lain,

pranata sosial, dan nilai etik.

Pembelajaran tersebut diberikan hingga anak usia

12 tahun. Tujuannya agar anak punya rasa ingin tahu,

dan aktif mengungkapkan masalah yang dialami. Aktif

bertanya adalah tanda anak siap belajar meningkatkan

kemampuan menyelesaikan masalah. Lebih lanjut,

anak akan mampu mende ngarkan dan berdiskusi ten-

tang berbagai masalah yang dihadapi.

Pembelajaran seperti itulah yang perlu diberikan

pada Mia. Ajak ia meneliti kembali, kondisi apa yang

bisa membuat penglihatannya kabur, dan kondisi apa

yang membuat penglihatannya jelas.

Mia juga perlu ditenangkan dan diyakinkan, kalau

sesekali mendapat nilai jelek itu hal yang wajar. Penting

bagi orang tua untuk membuat Mia bisa membang -

kitkan semangat dirinya sendiri, untuk terus berjuang

dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak

merugikan.  l
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WAniTA

MASIH SUKA
kEbiASAAn

buRuk?
Beberapa kebiasaan wanita ternyata bisa membahayakan

kesehatan, loh. Anehnya, masih banyak wanita suka melakukan-

nya. Mengapa begitu? yuk simak alasannya. Ketahui juga apa

saja kebiasaan buruk itu dan cara mengatasinya:

Karena diet ketat diyakini cepat menurunkan

berat badan. Tapi, diet seperti ini berisiko menye-

babkan kekurangan nutrisi, kelaparan, kelelahan,

sakit kepala, bahkan stres.

Nah, agar berat badan turun namun tidak

membahayakan kesehatan, ganti diet ketat den-

gan diet sehat. Caranya yaitu sarapan, makan

siang, dan makan malam dalam porsi kecil, serta

berhenti makan sebelum kenyang. Pilihlah menu be-

ragam, berimbang, bergizi, dan aman, serta jangan mengonsumsi satu jenis makanan saja.

Di antara sarapan dan makan siang atau antara makan siang dan makan malam, bisa

mengonsumsi camilan. Tapi pastikan camilan itu rendah lemak, kolesterol, dan gula.

Itu membuat kaki tampak jenjang,

lekuk-lekuk tubuh juga terlihat sehingga

berkesan seksi. Namun memakai celana

ketat dalam waktu lama bisa menye-

babkan sakit perut, kram kaki, bahkan

infeksi pada bagian intim.

Agar tidak mengalami hal itu, boleh

saja memakai celana ketat asal tidak ter-

lalu lama dan sering. Atau lebih baik

pakai celana agak longgar, sehingga

tidak terlalu menekan kaki, bagian intim,

dan perut.

Kalau iya, Anda sendirilah yang merusak program diet

Anda. Terlebih bila yang banyak dikonsumsi adalah

makanan manis seperti cokelat atau kue. Makanan seperti

itu tinggi kalori, sehingga bisa menggemukkan tubuh.

Daripada makan banyak, atasi sedih atau marah de -

ngan berolahraga. Cara ini bisa melancarkan sirkulasi

darah sehingga pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan

tubuh lebih sehat.

Kalau masih ingin

makan, pilih makanan pen-

ingkat mood. Seperti roti

gandum, ikan tuna dan

salmon, telur, bayam, yogurt,

susu, dark chocolate, kelapa, kacang almod,

dan jeruk. Tapi batasi juga porsinya.

Mengapa suka pakai
celana ketat?

Sering makan banyak saat sedih atau marah?

Mengapa rela diet ketat?

2

3

1
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MASIH SUKA
kEbiASAAn

buRuk?
Beberapa kebiasaan wanita ternyata bisa membahayakan

kesehatan, loh. Anehnya, masih banyak wanita suka melakukan-

nya. Mengapa begitu? yuk simak alasannya. Ketahui juga apa

saja kebiasaan buruk itu dan cara mengatasinya:

Agar muat banyak barang. Tapi itu

malah membuat tas jadi terlalu berat dan

membebani bahu. Bila terlalu sering

membawa tas besar yang berat, bisa

terjadi nyeri punggung, leher, dan

mengganggu postur tubuh.

Untuk menghindari hal itu, ma-

sukkan sedikit barang yang benar-

benar penting ke dalam tas besar

Anda. Juga sering-seringlah memindah

tas pada sisi bahu yang lain, agar beban

tidak terfokus pada satu sisi bahu saja.

Karena tubuh tampak tinggi, kaki lebih jen-

jang, penampilan pun lebih oke. Tapi terlalu lama

pakai sepatu hak tinggi justru mengganggu postur

tubuh, menekan sendi, dan mencederai tendon.

Agar tidak mengalami hal itu, sering-seringlah

melepas sepatu bila memungkinkan. Atau

pakai sepatu dengan hak setinggi

3-5 sentimeter untuk kegiatan se-

hari-hari. Sedang sepatu dengan

hak yang sangat tinggi semisal 10

atau 12 sentimeter, hanya dipakai

sebentar untuk acara tertentu.

Kalau pernah

bahkan sering,

segera hentikan ke-

biasaan itu. Make

up yang dibiarkan

terlalu lama menem-

pel di kulit wajah, bisa

menyumbat pori-pori wajah dan

menyebabkan jerawat. Kalau tidak

ingin mengalami hal buruk itu, bersihkan

wajah dari make up sebelum tidur. lbbs

Mengapa suka pakai
sepatu hak tinggi?

Mengapa sering bawa
tas besar?

Pernahkah tidur dengan
wajah masih ber-make up?

6

5

4
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angguan jantung bisa bermacam-

macam. Karena itu tindakan pena -

nganan untuk menyelamatkan jantung,

perlu disesuaikan dengan kondisi jantung

penderita. Untuk mengetahui kondisi

jantung tersebut secara akurat, kuncinya

adalah melakukan kateterisasi jantung (cardiac catheterization).

Apa itu Kateterisasi Jantung?
Ini adalah metode invasif untuk memeriksa struktur dan

fungsi jantung, termasuk ruang jantung, katup jantung, otot jan-

tung, dan pembuluh darah jantung, termasuk pembuluh koroner.

Kateterisasi jantung sebenarnya bisa digunakan untuk me -

meriksa berbagai gangguan jantung. khusus untuk pemeriksaan

penyakit jantung koroner disebut juga angiografi koroner / DCA

(Diagnostic Coronary Angiography).

Mengapa Perlu?
Kateterisasi jantung perlu dilakukan untuk memeriksa

apakah ada penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jan-

tung, mengetahui lokasi penyempitan tersebut, dan mengetahui

tingkat keparahan penyempitan.

kATETERISASI
JANTUNG,
kUnCi
PenYelaMat
JantUnG

G
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Oleh:
dr. Budi Baktijasa D, Sp.JP(K) FIHA



Juga untuk memeriksa jumlah kadar oksigen dalam jantung, tekanan dalam

jantung, memeriksa apakah ada masalah pada katup jantung, dan mengetahui

apakah ada kelainan jantung bawaan. Fungsi lainnya adalah untuk mengambil

sampel jaringan dari jantung.

Hasil pemeriksaan kateterisasi jantung sangat menentukan tindakan lanjutan

untuk mengatasi gangguan jantung yang diderita. Tindakan lanjutan itu bisa berupa

melebarkan pembuluh koroner yang menyempit. Caranya yaitu dengan memasang

balon (balo ni sa si), memasang cincin (stent ), atau dengan bedah pintas koroner.

Selain itu, tindakan lanjutan juga bisa berupa penutupan lubang pada sekat

jantung, dan memperbaiki katup jantung yang menyempit. Tindakan lanjutan lain

yaitu ablasi untuk menormalkan detak jantung, dan trombektomi untuk menghi-

langkan sumbatan darah. Tentunya pemilihan tindakan lanjutan harus disesuaikan

dengan gangguan jantung dan kondisi jantung penderita.

Kapan Dilakukan?
Jantung koroner bisa diperiksa menggunakan EKG (elektrokardiogram), tes di

treadmill, echocardiografi atau CT scan jantung. Tapi hasil metode-metode terse-

but kurang begitu akurat.

Untuk memastikan hasil metode tersebut, dilakukan kateterisasi jantung.

Metode ini paling akurat dibanding metode pemeriksaan lain. Bahkan tingkat

keakuratan kateterisasi jantung bisa mendekati 100 persen.

Bagaimana Prosedurnya?
Kateterisasi jantung dilakukan di dalam laboratorium kateterisasi,

yang dilengkapi sinar–X dan alat pencitraan khusus. Metode ini dilakukan

de ngan cara memasukkan selang kecil (kateter) ke dalam pembuluh vena

atau arteri di lipat paha, leher, lengan, atau pergelangan tangan.

Sebelum kateter dimasukkan, rambut di bagian tubuh tempat ma-

suknya kateter dicukur. Bagian tersebut kemudian dibius lokal, sehingga

pasien tetap sadar selama tindakan.

Kesadaran pasien diperlukan, karena saat tindakan terkadang

pasien diminta untuk mengambil napas dalam, menahan napas,

batuk atau menempatkan tangan pada berbagai posisi. Sedang di

dada pasien dipasang elektroda untuk memeriksa detak jantung

selama tindakan.

Setelah kateter dimasukkan, kateter diputar me lalui pembuluh

darah hingga sampai ke jantung. Kemu dian disuntikkan zat warna

melalui kateter. Zat warna itu ditangkap sinar–X sehingga bisa didapatkan

gambaran pembuluh koroner dari beberapa sudut.

Setelah tindakan selesai, kateter dikeluarkan dari dalam tubuh pasien. Pem-

buluh darah kemudian ditekan untuk menghentikan perdarahan.

Apa Ada Risikonya?
Kateterisasi jantung memiliki faktor risiko namun sa ngat kecil. Risiko itu bisa

berupa memar atau kebiruan, perdarahan, reaksi sensitif terhadap zat warna, atau

irama jantung kurang stabil. Bisa juga terjadi serangan jantung atau stroke, tapi

sangat jarang terjadi.

Jadi bisa dikatakan metode ini aman. Lagipula sebelum tindakan, pasien

sudah berkonsultasi dengan dokter, dan kondisi pasien juga telah diperhitungkan

oleh dokter.

Berapa lama waktu Pemulihannya?
Pemulihan setelah kateterisasi jantung umumnya cukup cepat, hanya beber-

apa jam. Karena itu, pasien bisa langsung pulang. Meski begitu, ada juga pasien

yang memerlukan rawat inap bila kondisinya serius. l

“

“

Kateterisasi jantung

hampir 100 persen

akurat mendiagnosis

penyakit jantung

koroner
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tiPS nikMat
BerciNTA,
JantUnGPUn
tak bahaYa

Oleh: 
dr. Dyan Pramesti,  M.Kes, Sp. And

Jadwal Praktik:
Selasa dan Kamis, pukul 18.00  WIB

ematian mendadak saat

bercinta menempati 0,6% dari

seluruh kematian yang terjadi

secara tiba-tiba. Hal itu seba-

gian besar dialami oleh pria.

Namun hanya separuh dari ke-

matian mendadak saat senggama tersebut, dise-

babkan oleh gangguan jantung.

Meski angka kejadian serangan jantung akibat

aktivitas seksual sangat rendah, namun faktanya

frekuensi hubungan seksual pada penderita pasca

serangan jantung menurun sekitar 22%-75%. Hal

itu disebabkan adanya perasaan khawatir akan ter-

jadinya serangan jantung berulang atau meninggal

saat aktivitas seksual, terlebih kejadian tersebut se -

ring diberitakan di media massa.

Padahal, meninggal saat aktivitas seksual se -

ringkali terjadi pada hubungan seksual ekstrama -

rital (hubungan seksual tidak dengan pasangannya

atau bukan suami istri), tidak terjadi di rumah

sendiri, si pria jauh lebih tua dibanding si wanita,

atau makan minum berlebihan sebelum bercinta.

Penyebab lain menurunnya frekuensi hubungan

seksual pada penderita pasca serangan jantung

adalah terjadinya nyeri dada atau nafas tersengal

saat mencoba berhubungan seksual, penurunan atau

kehilangan gairah, dan disfungsi seksual atau dis-

fungsi ereksi yang memang terbukti berhubungan

dengan penyakit jantung dan pembuluh darah (car-

dio vascular diseases atau CVD).

Bisa juga disebabkan kekhawatiran pasang an,

perasaan bersalah, serta perubahan kondisi sosial

(misalnya keluar dari pekerjaan). Berbagai penyebab

tersebut sebenarnya tidak perlu Anda alami, se-

hingga Anda tetap bisa menikmati aktivitas seksual

tanpa membahayakan jantung. Caranya, ikuti tips

bercinta secara aman berikut ini:

Menderita gangguan jantung
bukanlah halangan untuk

melakukan aktivitas seksual.
Asal, Anda mengikuti tips bercinta

secara aman. Seperti apa?

K

SEkSologi
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Cari tahu dulu kondisi jantung

Anda dengan melakukan beberapa hal

berikut ini :

l Konsultasi dengan dokter untuk

mengevaluasi kondisi jantung dan ke-

mampuan jantung untuk aktivitas sek-

sual, serta menentukan jenis aktivitas

seksual yang aman dilakukan. Buatlah

list atau daftar masalah intim yang

akan dikonsultasikan, dan tidak perlu

ragu membicarakannya dengan dokter.

Diskusikan juga tentang obat-

obatan yang dipakai. Bila memung -

kinkan, pilih yang efek samping dis-

 fungsi seksualnya paling minimal.

l Bila baru saja mengalami

serang an jantung, Anda harus sabar me-

nunggu hingga dua atau empat minggu

setelah pulih. Dan bila Anda mengalami

gagal jantung, sebaiknya tidak tidur telen-

tang saat melakukan aktivitas seksual,

karena cairan cenderung terkumpul di

paru-paru pada posisi tersebut.

l Tes jalan kaki dan naik tangga.

Bila Anda dapat berjalan ± 250 meter

atau menaiki dua lajur tangga dengan

nyaman, tidak nyeri dada, sesak napas,

atau keringat dingin, serta frekuensi

denyut jantung normal, maka Anda

siap beraksi di atas ranjang. Tapi bila

keluhan tersebut masih dirasakan,

pulihkan dulu kondisi jantung Anda.

l Tes jalan cepat di treadmill,

untuk mengetahui kemampuan jantung

menyediakan energi pada aktivitas ter-

tentu. Satuannya adalah METS. 1 METS

artinya energi yang dibutuhkan dalam

kondisi istirahat yaitu 3-5 mL oksigen

per kg berat badan per menit.

Kebutuhan energi pria untuk aktiv-

itas seksual pada posisi man on top

(laki-laki di atas) adalah 3,3 METS,

woman on top (wanita di atas) 2,5

METS, masturbasi sendiri 1,8 METS,

dan masturbasi mutual 1,7 METS.

Misal kemampuan Anda berjalan

di treadmill 2,5 METS. Maka aktivitas

seksual yang aman adalah woman on

top dan jenis lain yang membutuhkan

energi lebih kecil.

l Bicarakan dengan pasangan

tentang kondisi Anda. Saling pengertian

bisa memperlancar hubungan intim

Anda berdua. l

Perhatikan beberapa hal ini saat

bercinta :

n hindari aktivitas seksual setelah

makan dengan porsi cukup besar, karena

dapat memperberat kerja jantung untuk

mensuplai energi.

n hindari bercinta secara maraton,

ingat batas kemampuan jantung Anda be-

rapa METS.

n hindari konsumsi obat peningkat

ereksi bersamaan dengan obat jenis nitrat

(biasanya dikonsumsi penderita jantung ko-

roner). Sebab, hal itu akan membuat pembu-

luh darah sangat melebar, sehingga tekanan

darah turun drastis. Bila meng konsumsi obat-

obat tersebut, beri jeda 8 jam.

n Pastikan suhu rungan nyaman.

Suhu yang terlalu panas atau dingin bisa

mempercepat denyut jantung dan memba-

hayakan jantung.

n Ritme bercinta santai, kalem, tidak

terburu-buru. Ini bisa mengurangi resiko

serangan jantung.

n Pastikan posisi bercinta nyaman

dan sesuai dengan kemampuan treadmill

Anda. Jangan mengeluarkan tenaga ber -

lebihan. Minta pasangan untuk lebih aktif.

Bagi penderita gagal jantung, disarankan

bercinta dengan posisi duduk, tegak atau

diganjal dengan bantal. 

n letakkan obat-obat yang diper-

lukan dekat dengan Anda, di posisi yang

mudah dan cepat dijangkau.

n Segera hentikan aktivitas seksual,

bila jantung terasa berdebar, denyut jan-

tung tidak teratur, nafas tersengal setelah

sekitar 10-15 menit memulai hubungan

seksual, pusing, sangat lelah, pandangan

gelap (black-out) atau ada gejala disfungsi

seksual. Kemudian laporkan kondisi yang

Anda alami pada dokter. l

SAAT BERCINTA

SEBELUM BERCINTA
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uduk terlalu lama saat

bekerja dapat membuat

otot Anda tegang sehingga

mengakibatkan nyeri pa -

da bagian otot tertentu

seperti leher dan pung-

gung. Jika berlangsung dalam waktu lama, ke-

biasaan ini dapat menganggu kesehatan dan

pekerjaan Anda. Lakukan olahraga bahkan

saat di kantor sekalipun termasuk di kursi

tempat Anda bekerja untuk menjaga tubuh

Anda tetap bugar dan sehat selama bekerja.

Olahraga Di Kantor
Yang Bisa Anda Lakukan

D
1. warm up
Lakukan pemanasan terlebih dahulu,

Caranya, sambil duduk di kursi Anda. Lakukan

peregangan pada jemari, kemudian buatlah

gerakan melingkar pada pergelangan tangan

dan kaki, lanjutkan dengan peregangan otot

leher dengan menariknya ke arah dada Anda

dengan perlahan.

2. Side Neck Stretches
Latihan ini berfungsi untuk meregangkan

otot leher dan menghindarkan dari nyeri leher

akibat duduk terlalu lama. 

Caranya: duduk tegak, miringkan leher ke

arah pundak secara perlahan, dan tahan selama

10 detik. Lakukan dengan posisi tubuh tegak.

3. Shoulder Shrug
Bahu merupakan daerah yang

seringkali mengalami nyeri saat Anda

me lakukan aktivitas. latihan ini ber -

fungsi untuk mencegah nyeri bahu.

Caranya: duduk tegak, angkat

pun dak ke arah atas hingga mendekati

telinga, dan tahan selama 3-5 detik,

turunkan kembali pundak ke posisi

normal, ulangi 3-4 kali.

4. Chair Sit To Stand
Berdiri kemudian duduk, dan berdiri lagi,

lakukan selama 30 detik. Gerakan ini baik

untuk melatih keseimbangan tubuh Anda.

SEnAm

5. Swimming Exercise
Gerakan latihan ini sama dengan gerakan pada saat bere -

nang. Dengan posisi duduk, gerakkan tangan seperti mela -

kukan renang dengan gaya dada ataupun gaya punggung.

5a

4a

4b
5b

5c
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6. Back Side-Stretch
Latihan ini dapat membantu

me ngurangi rasa pegal di bagian

punggung akibat duduk terlalu lama.

Caranya: duduk tegak lalu ang -

kat kedua tangan lurus ke atas de -

ngan kedua telapak tangan saling

berkaitan. Miringkan tubuh ke arah

kiri dan kanan secara perlahan untuk

me lakukan peregangan otot bagian

punggung.

7. Jumping Rope
Dalam posisi duduk, angkat kaki Anda secara

bersamaan seolah-olah Anda melakukan lompat

tali. Latihan ini baik untuk melatih otot kaki.

8. Middle Back Stretch
Latihan ini baik untuk melatih bahu dan

lengan secara bersamaan, sehingga terhindar

dari kram atau kesemutan. 

Caranya: duduk tegak, pegang siku kiri

dengan tangan kanan, lalu gerakkan dan dorong

siku kiri ke arah pundak kanan. Tahan selama

5 detik dan ulangi untuk siku sebelah kanan.

9. Back And leg Curl
Latihan ini untuk meregangkan otot

lutut dan paha. 

Caranya: saat duduk di kursi, pegang

kaki kanan di bagian depan betis lalu

angkat kaki tersebut sembari dite kuk. Po-

sisikan tubuh sedikit membung kuk ke arah

depan dan dekatkan hidung ke arah lutut.

Ulangi untuk kaki sebelah kiri.

10. leg lift
Bermanfaat untuk meregangkan

otot paha dan betis secara bersamaan. 

Caranya: duduk tegak pada ba gian

ujung kursi, lalu angkat kaki ka nan dari

permukaan lantai dan tahan hingga be-

berapa saat. Pastikan posisi kaki tetap

lurus saat diangkat. Turunkan kaki

kembali, dan ulangi gerakan dengan

kaki kiri.

6a 6b 6c

Sumber:
Klinik Rehabilitasi Medik RS PhC Surabaya

Dibimbing oleh:
dr. Nunung Nugroho, Sp.KFR., MARS

fo
to

-f
o

to
: 
R

S
 P

H
C

 S
u

ra
b

a
y

a



24

HERBAL mEdik

JANUARI - MARET 2014

Bahan
Makanan
Terbaik
untuk
Sehatkan
Jantung
Serangan jantung dapat dialami siapa saja,

dan kerap menyebabkan kematian. Tapi,

risiko itu bisa diminimalkan dengan cara

cukup mudah. Yaitu dengan mengonsumsi

beberapa bahan makanan yang mampu

menyehatkan jantung. Berikut beberapa

bahan makanan tersebut:

Oat mengandung saponin, yang

mampu menurunkan kolesterol jahat

dalam darah. Ba han makanan ini

juga me  ngandung tocotrienol yang

me rupakan antioksidan. Se nya wa itu

berfungsi mencegah pembentukan

plak pada dinding arteri. Se mua

manfaat tersebut membuat oat

mampu men jaga kesehatan jantung.

Oat

Ikan yang mengandung

asam lemak ome ga–3, baik

untuk ke sehatan jantung. Nu-

trisi tersebut dapat me nu -

runkan tekanan darah dan

kolesterol jahat, sehingga

men cegah serangan jantung

dan stroke. Asam lemak ome -

ga–3 tersebut terkandung da -

lam ikan bandeng, tuna, dan

salmon. 

ikan

Semua kacang-kacangan terutama kacang merah, hitam, almond, dan

kenari mengandung antosianin yang merupakan antioksidan. Senyawa

tersebut mampu melindungi jantung dari kerusakan radikal bebas.

Tak hanya itu, antioksidan juga mencegah kolesterol jahat teroksidasi

dan membentuk plak pada dinding arteri. Senyawa tersebut juga mampu

melancarkan aliran darah, sehingga bisa mencegah serangan jantung. 

kacang-kacangan
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Teh terutama teh hijau kaya kan-

dungan polifenol. Senyawa yang meru-

pakan antioksidan tersebut dapat

mengurangi risiko me nempelnya koles-

terol jahat pada dinding arteri, dan

keru sakan oksidatif pada jantung.

Kare na itu, minumlah teh secara rutin.

Akan lebih baik bila tanpa menam-

bahkan gula, atau tambahkan gula

sedikit saja pada minuman teh Anda.

Sayuran berdaun hijau sudah terke-

nal memiliki banyak manfaat kesehatan,

termasuk menyehatkan jantung. Itu ka -

rena sayuran ini me ngandung asam folat,

magnesium, kalsium, kalium dan mineral

yang mampu menjaga fungsi jantung

tetap optimal. 

Selain itu, sayuran berdaun hijau

juga memiliki antioksidan. Senyawa ini

mencegah oksidasi kolesterol jahat dan

pembentukan plak pada dinding arteri,

sehingga mampu mencegah serangan

jantung. Karena itu, sering-seringlah me -

ngonsumsi sayuran hijau seperti bayam,

bok choy, atau selada.

Bawang putih dan bawang merah me ngandung

fitonutrien. Senyawa tersebut menurunkan lemak

dalam darah (trigliserida), dan melancarkan aliran

darah. Itu artinya me ngonsumsi bawang merah atau

putih dapat meminimalkan risiko serangan jantung.

teh

Bawang

sayuran hijau

Buah anggur merah dan cranberry

mengandung flavonoid. Senyawa terse-

but membantu mencegah kerusakan

pembuluh darah, sehingga memini-

malkan risiko stroke.

Selain anggur merah dan cran-

berry, blueberry juga baik untuk 

kesehatan jantung. Buah yang 

satu ini kaya fitonutrien yaitu

antosianin, yang mampu

menunjang sistem

pembuluh darah.  •bbs

buah-buahanFoto: Net

Foto: Net

Foto: Net

Foto: Net

Foto: Net
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Cara membuat:
1. Rendam tengiri dalam air jeruk nipis dan bawang putih

cincang, selama 15 menit.

2. Panggang tengiri diatas pan, balik sekali saja, angkat

sisihkan.

3. Rebus kangkung hingga matang, sisihkan.

4. Campur semua bahan sambal kecuali jeruk limau,

haluskan.

5. Tumis sambal hingga harum, bumbui dengan gula dan

garam, teakhir campur deng an perasan air jeruk limau.

6. Tata tengiri, kangkung dan sambal diatas piring, sajikan

dengan nasi hangat.

Bahan:
200 gr Tengiri

100 gr Kangkung

20 ml Minyak Goreng

Sambal:
20 gr Bawang merah

10 gr Bawang putih

20 gr Cabemerah

10 gr Cabe rawit

10 gr Terasi

3 gr Jeruk limau

5 gr Garam

18 gr Gula pasir

Energi : 189,21 kaloriProtein : 13,78 gram
lemak : 10,15 gram
Karbohidrat  : 21,45 gram

Kandungan gizi

TENGIRI

PANGGANG

SAMBAL

LIMAU

untuk 3 porsi
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Energi
: 189,21 kalori

Protein
: 13,78 gram

lemak
: 10,15 gram

Karbohidrat  : 21,45 gram

Kandungan gizi

untuk 2 porsi

Bahan:
100 gr Apel manalagi

100 gr Jeruk manis 

150 gr Buah naga 

100 gr Strawberry 

100 ml Simple sirup merah 

100 ml Susu skim 

10 gr Telasih  

100 grSari kelapa 

Es batu 

Cara membuat:
1. Potong semua buah bentuk dadu.

2. Campur susu skim dengan sari kelapa.

3. Susun dalam gelas dengan urutan simple sirup telebih

dahulu, kemudian potongan buah, lalu susu skim dan ter-

akhir es serut.

es campur

sari

kelapa

Menu dibuat dan telah diuji coba

oleh instalasi gizi RS PHC Surabaya. 

Instalasi Gizi RS PHC Surabaya

melayani Catering Diet.

Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga Golongan B
Dinkes Pemerintah Kota Surabaya

Catering Diet
Solusi Sehat
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TANyA JAWAb

PT. Pelabuhan 
Indonesia III (Persero)
Jl. Perak Timur No. 610,
Surabaya

PT. Pelindo Marine
Service
Jl. Prapat Kurung
Utara No. 58,
Surabaya

PT. Terminal Petike-
mas Surabaya
Jl. Tanjung Mutiara 1,
Surabaya

PT. Berlian Jasa
Terminal Indonesia
Jl. Perak Barat No. 379

PT. Portek Indonesia
Jl. Perak Timur 512
Blok A9/10, Surabaya

PT. Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk
Jl. Pemuda 56-58,
Surabaya

Mercure Hotel
Surabaya
Jl. Raya Darmo 68-78,
Surabaya

Singgasana Hotel
Surabaya
Jl. Gunungsari 60224,
Surabaya

Surabaya Plaza Hotel 
Jl. Pemuda 31-37,
Surabaya

JW. Marriot Hotel
Surabaya
Jl. Embong Malang -
Surabaya

Grha Ara Hotel
Surabaya
Jl. Dharma Husada II /
Kedung Pengkol III/6A,
Surabaya

Ria Indonesia Resto 
Sutos 1, Grand City 1
Surabaya

The Light Cup (TLC)
Surabaya Town Square
Jl. Adityawarman No. 55
Surabaya

Ciputra Golf, Club &
Hotel Surabaya
Jl. CitraLand Utama,
CitraLand. Surabaya 

TOWNSQUARE Hotel
Jl. Hayam Wuruk No. 6
Surabaya

Laboratorium Slamet
Jl. Slamet 10, Surabaya

Ayam Goreng Tulang
Lunak Malioboro 
Jl. Kartini, Jl. Manyar
Kertoarjo 75 Surabaya

Hotel Sahid Surabaya 
Jl. Sumatra 1 – 5
Surabaya

Ibis Hotel Surabaya
Jl. Rajawali No 9-11
Surabaya

Tussy Spa
Jl. Rajawali No 9-11
Surabaya

Rollas Café 
City of Tomorrow Jl
Jend Ahmad Yani No 1
Surabaya

Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur
Jl. Balongsaritama
tandes Surabaya

d’Kampoeng Resto
Surabaya Town Square
Jl. Adityawarman No 55

PT. Saver Mulia (Oto-
motiv Service)
Jl. Genteng Besar 106-
110 Surabaya

AUTO 2000 
JL. A. Yani No. 210
Surabaya

Rumah Cantik Citra
Surabaya
Jl. Raya Gubeng 23
Surabaya

Srijaya Motor
Jl. Myjen Sungkono
2012 Surabaya

PT. Bumen Redja Abadi
Jl. Raya Larangan 2
Sidoarjo

PT. Indo Mobil Renault
Jl Raya Gubeng No. 17
Surabaya

Cafe Pisang
Jl Prapat Kurung
Selatan No. 1 Surabaya

Dapatkan Majalah 

Jika anda berminat menjadi tempat distribusi majalah

SEHATI silahkan hubungi kami di: 031-3294801-03

ext. 3103 / 3104

di:

Apa kabar, Sehati?

Saya ingin tanya sesuatu, nih. Ini lho,

mata saya kok merah, berair, dan terasa

gatal. Tak hanya itu, kalau kena cahaya jadi

agak sakit. Kadang ada juga kotoran kuning

gitu.

Sudah saya beri obat mata yang dijual

bebas tapi tidak segera membaik. Penyakit

apa yang saya alami? Bagaimana pertolong -

an pertama untuk mengatasinya? Saya

tunggu jawabannya. Thank you Sehati.

Rossa – Surabaya

Jawab: 

Kabar baik bu Rossa, senang bisa men-

jawab pertanyaan Ibu. Mata yang ber ma sa -

lah memang membuat penglihatan jadi tidak

nyaman. Ibu Rossa memiliki mata merah,

berair, gatal dan keluar kotoran. Untuk kon-

disi seperti itu, ada kemungkinan Ibu terkena

radang pada mata bagian luar.

Radang tersebut, bisa disebabkan faktor

lingkungan. Selain itu bisa juga diakibatkan

kegiatan atau perlakuan yang berhubungan

dengan mata.

Ibu Rossa sudah memberi obat mata

yang dijual bebas, namun tidak berhasil.

Untuk tindakan selanjutnya, bisa diatasi

dengan obat-obatan seperti air mata buatan.

Tapi, cara ini lebih baik Ibu konsultasikan

dulu dengan dokter.

Apabila dalam waktu tiga hari keluhan

tidak berkurang atau tidak sembuh, bahkan

lebih parah, itu artinya obat tersebut tidak

bisa menangani keluhan Ibu. Bila itu yang

terjadi, Ibu Rossa sebaiknya segera meme -

rik sakan diri ke dokter spesialis mata.

Semoga jawaban Saya bisa memberi

gambaran dan solusi mengenai keluhan Ibu.

Semoga lekas sembuh Ibu Rossa. Salam. n

Konsultasi Dokter

Oleh:
Dr. Titiek E, Sp.M

Jadwal Praktik:
Senin, Selasa & Kamis: 08.00 - 14.00 WIB
Rabu: 08.00 - 12.00 WIB
Jum'at: 08.30 - 11.30 WIB
Sabtu: 07.30 - 10.00 WIB

Mata Sakit kena
Cahaya






