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Benyamin Sueb 
• Usia 56 tahun 
• Meninggal 

dunia (1995) 
setelah 
bermain bola 

Basuki 
• Usia 51 tahun 
• Meninggal 

dunia (2007) 
setelah 
bermain 
futsal 

Ricky Jo 
• Usia 45 tahun 
• Meninggal 

dunia setelah 
meeting 

Adjie Massaid 
• Usia 41 tahun 
• Meninggal 

dunia setelah 
bermain bola 



• Apakah Penyakit 
Jantung Koroner (PJK) 
itu? 

• Mengapa kita harus 
tahu? 

• Apakah saya berisiko? 

• Bagaimana kita 
mencegahnya? 

• Bagaimana mendeteksi 
PJK secara dini ? 

• Bagaimana bila terjadi 
serangan jantung ? 

 

ANDA 
PERLU TAHU !  



Fakta tentang Jantung 

• Tiap denyutan memompakan 70-
75cc darah  5 liter/menit 

• Berdenyut + 70x/menit 

• Berdenyut + 100.000x/hari 

• Berdenyut 2,4 milyar kali seumur 
hidup 

• Mengitari 100.000 km pembuluh 
darah 

• Memberi oksigen dan nutrisi ke 
seluruh organ termasuk jantung 
itu sendiri 

 



Penyakit Jantung Koroner Akut (Serangan Jantung) 

• Kematian sebagian otot jantung akibat terhentinya pasokan 
darah karena tersumbatnya 1/lebih pembuluh darah 
koroner 

Penyakit Jantung Koroner 

• Penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner 
akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh yang diikuti oleh 
penebalan dan kekakuan pembuluh tersebut 



APA ITU SERANGAN JANTUNG? 

• Terjadinya sumbatan pada pembuluh darah jantung 
( koroner) oleh timbunan kolesterol atau gumpalan 
darah (trombus) yang terjadi mendadak  nyeri 
dada 

• Penyebab utama serangan jantung adalah penyakit 
jantung koroner 

• Pasokan darah dan oksigen berkurang  serangan 
jantung 

• Di beberapa daerah di sebut angin duduk 



MENGAPA ANDA HARUS TAHU? 
TREN KEMATIAN PADA PJK MENINGKAT 



1975
  

1981 

1986 

1995 

2001 
(Depkes RI, 2001)  

5,9% 

9,1% 

16% 

19% 
26,4% 

Tahun 2030 
Kematian akibat 
PKV diprediksi 

mencapai 32,5% 



Apakah saya beresiko?? 

TIDAK BISA 
DIUBAH 

1.Usia 
2.Keturunan 
3.Jenis Kelamin 
4.menopause 

BISA DIUBAH 

 
1.Inaktivitas 
2.Obesitas 
3.Merokok 
4.Hipertensi 
5.Diabetes 
6.Dislipidemia 
7.Kepribadian tipe A 

 



USIA 
PRIA > 40 TAHUN 

WANITA >55 TAHUN 

KETURUNAN 
LAKI-LAKI <55 TAHUN 

WANITA <65 TAHUN 

JENIS KELAMIN 
LAKI-LAKI >> WANITA 



Obesitas 
“PERUT 
MEMBUNCIT 
MENDEKATKAN 
ANDA PADA 
PJK……………….” 

Perokok 
Aktif 
Atau 

Pasif? 



pantau tekanan darah Anda! 
HIPERTENSI 



DIABETES 
Fakta yang tak menyenangkan tapi harus diketahui… 

 Resiko Penyakit Jantung Koroner pada diabetisi 
meningkat 2-4 kali lipat. 

 Tiga dari empat diabetesi meninggal karena Penyakit 
Jantung Koroner 

 Lebih dari 50 % pasien yang baru saja didiagnosa 
diabetes memiliki Penyakit Jantung Koroner 



Dislipidemia: 
Kelainan metabolisme lipid (lemak) yang 

ditandai dengan peningkatan maupun 

penurunan komponen lemak dalam darah. 

ditandai dengan  :  

Kolesterol-HDL 

Kolesterol-LDL 

Kolesterol Total 

Trigliserida 

Bahaya kolesterol jika berlebih : 
Dapat melekat  pada dinding  pembuluh darah sehingga terjadi 

aterosklerosis yang dapat mengakibatkan PJK / stroke 



“KEPRIBADIAN TIPE A” 



APA BAHAYA SERANGAN 
JANTUNG? 

 Gagal jantung 

 Gangguan irama jantung 

 Syok 

 Ruptur jantung 

 Meninggal dunia 



BAGAIMANA GEJALA 
SERANGAN JANTUNG? 



Gejala Serangan Jantung  

 Nyeri dada khas 

Lokasi :  

Dibelakang tulang dada, Dada sebelah kiri 

Kualitas:  

seperti ditekan/ditindih benda berat, 

dibakar,  diremas, ditusuk, diiris, tercekik 

Penjalaran:  

Leher, Rahang bawah, Bahu,Punggung, 

pergelangan s/d jari-jari, Ulu hati. 

Gejala penyerta:  

Rasa sukar hirup/ sesak napas 

Keringat dingin, mual muntah, Pucat 



Dibelakang 

tulang dada 

Dibelakang tulang 

dada menjalar ke 

leher 

Dari dada menjalar 

ke bahu dan lengan 

Dari dada menjalar 

ke rahang 

Didada bawah di ulu hati 

(sering ditafsirkan 

sebagai penyakit maag) 

Didareah punggung di 

antara kedua belikat 



Bila Terjadi Serangan Jantung?  

• Pastikan keluhan  khas serangan jantung 

• Merasa yakin  baringkan penderita 

• Langsung di bawa ke UGD RS 

• Aspirin dapat diberikan untuk dikunyah 

 

penderita tidak sadarkan diri , segera 

lakukan resusitasi jantung paru dg 

    melakukan bantuan hidup dasar 

Kematian tertinggi  jam-jam pertama  





 

1) Menghilangkan keluhan nyeri dada 

2) Stabilisasi tekanan darah 

3) Mengurangi perluasan kematian otot jantung  

4) Pembukaan sumbatan bekuan darah pd 

    pembuluh koroner (reperfusi) : 

• Obat-obatan 

• Angioplasti koroner dgn balon (PTCA)  

• bila keduanya tidak mungkin  bedah 

                                      pintas koroner (CABG) 

4 hal yang dilakukan dokter : 



Tindakan reperfusi yang cepat 

 meminimalkan kerusakan otot jantung  

  memelihara fungsi pompa jantung 

 

Jumlah sisa otot jantung yg masih sehat 

 - penentu utama kualitas hidup  

 - memperpanjang harapan hidup pasca serangan 

 

 Reperfusi optimal: dilakukan dlm 4 – 6 jam 

 dari serangan jantung.  

 

waktu sangat bermanfaat keselamatan otot jantung 



 



 



BAGAIMANA 
MENCEGAHNYA? 

CHANGE YOUR LIFESTYLE ! 



Bagaimana 
mencegahnya? 



 
POLA  

MAKAN 
SEHAT 

Murni 

Bervariasi Hindari lemak trans 

Secukupnya  



OLAHRAGA 

PEMANASAN  

PENDINGINAN BERJALAN KAKI 

LATIHAN BEBAN RINGAN 



• Membakar kalori 
• Menurunkan kolesterol 
• Mengontrol tekanan 

darah dan gula darah 
• Fit 

“Membentuk pembuluh darah   
 kolateral koroner anda” 

OLAHRAGA 



TINGKATKAN ENDORFIN ANDA 

Nrimo ing pandum…. 

Smeleh & tidak reaktif 

Mudah sekali bersyukur…. 

Mudah memaafkan…. 

Guyub…. 

Perasaan berharga dan 

dihargai…. 

Secukupnya…. 

 



BAGAIMANA 
MENDETEKSI PJK SECARA 

DINI? 



MEDICAL CHECK UP  

PERIKSA LAB 

 



Pemeriksaan EKG 

rekaman listrik jantung 
yang digambarkan 
dengan sebuah grafik 

 



 paling sering digunakan 
 Mengandalkan respon EKG 

dengan memadukan antara 
latihan, denyut jantung dan 
respon tekanan darah 

 lebih sederhana dan murah 
dibandingkan modalitas lain  

     
  

Treadmill test 



CT SCAN KORONER 



KATETERISASI 




