
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat

dan hidayah yang diberikan kepada kita. Majalah Cardio kembali terbit se-

tiap minggunya. Volume kali ini membahas bahwa tidak perlunya ada ke-

khawatiran di antara masyarakat ke rumah sakit pada masa pandemi ini.

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sedari awal pan-

demi juga telah menyediakan Poliklinik Online dan memberikan pelayanan

yang meminimalisir mata rantai penyebaran Covid-19. Kami berharap, in-

formasi yang dimuat dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pa-

da umumnya. Masukan serta kontri-busi dari seluruh pegawai RSJPDHK

menjadi harapan kami dalam pe-ningkatan kualitas penerbitan di volume

selanjutnya.

Semoga sajian kami dapat bermanfaat.

Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum

Dr. dr. Lia Partakusuma, Sp. PK (K), MARS
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Jangan Takut ke Rumah Sakit!
Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) di Jakarta telah berakhir,

mau tidak mau, siap tidak siap, mas-

yarakat diminta untuk beradaptasi

dengan kebiasaan baru. Adaptasi

Kebiasaan Baru (AKB) dilakukan se-

bagai upaya yang dapat kita laku-

kan untuk melindungi dan mencegah

penularan Covid-19. Begitupun yang

dilakukan di RS Jantung dan Pembu-

luh Darah Harapan Kita. Sejak pintu

masuk, hingga pulang rawat, pene-

rapan protokol kesehatan dilakukan

dengan ketat. 

                

Siapapun yang akan masuk ke ru-

mah sakit dilakukan pengecekan su-

hu tubuh, cuci tangan, dan wajib

menggunakan masker. Untuk me-

ngurangi kerumunan, jam datang                  

          pasien yang akan melakukan        

          rawat jalan diatur dengan es-

          timasi waktu datang dan pe-

          manggilan. Selain itu, pasien  

          hanya boleh diantar oleh satu           

          orang, dengan ketentuan pe-

          ngantar harus sehat dan usi-

          anya di bawah 50 tahun. Ru-

          mah Sakit juga menyiapkan 

          ruang tunggu tambahan un-

          tuk pengantar, dengan tetap

memperhatikan jarak dan

keamanan.

Langkah lain yang dilakukan untuk

mengurangi kontak, rumah sakit juga

meniadakan jam besuk. Selanjutnya

prosedur lain yang diterapkan rumah

sakit dalam mencegah dan memutus

mata rantai penularan Covid-19

adalah dengan melakukan pemerik-

saan rapid test bagi pasien yang a-

kan melalukan tindakan elektif. Bah-

kan untuk pasien anak, rapid test

juga dilakukan kepada orang tua

pasien. Semua pemeriksaan ini dila-

kukan tanpa membebankan biaya

kepada pasien. 

                

Selain itu, untuk pasien yang berlo-

kasi jauh dan masih ragu untuk da-

tang ke rumah sakit, Rumah Sakit

Jantung dan Pembuluh Darah Hara-

pan Kita juga menyediakan fasilitas

telemedicine atau konsultasi online

jarak jauh, dimana pasien dapat de-

ngan mudah berkonsultasi hanya

dengan menggunakan telepon selu-

ler (video call).

Penulis: Nurhasanah (Subbag

Humas).
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Bahkan menurutnya RS Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita sudah

dapat menerapkan pemeriksaan

rapid test dan PCR sendiri. 

Pemeriksaan pcr ataupun rapid test

tersebut tidak dibebankan ke

pasien, semuanya di cover oleh

rumah sakit. Sehingga permasa-

lahan kesehatan jantung yang juga

terpapar covid-19 didalamnya dapat

terdeteksi sejak dini, sehingga da-

pat dilakukan tindakan pencegahan

yang sesuai. “Pasien tidak perlu kha-

watir insya allah kita sangat-sangat

aman karena memiliki prosedur

pemeriksaan dari pangkal sampai

akhir,” ujarnya. 

Penulis: Rhea (nstalasi Pemasaran

dan Pengembangan Usaha).

         enerapan pembatasan sosial                  

         berskala besar (PSBB) oleh 

         pemerintah guna menekan

angka persebaran penyakit covid-19

sudah menjadi kewajiban bagi se-

tiap warga Indonesia. Tidak terke-

cuali bagi pelayanan rumah sakit.

Dalam memenuhi peraturan peme-

rintah tersebut RS Jantung dan Pem-

buluh Darah Harapan Kita mene-

rapkan pelayanan online bagi pa-

sien jantung. ”Pelayanan secara

online sudah kami terapkan bagi

pasien-pasien jantung yang telah

memiliki medical record (rekam me-

dis) disini, karena itu akan memu-

dahkan diagnosa bagi pasien ter-

sebut,” papar Kepala Seksi Pelaya-

nan Rawat Jalan Dr. dr. Pribadi

Wiranda Busroh, Sp.BTKV saat diwa-

wancarai diruang bidang pelayanan

medik RS Jantung dan Pembuluh Dar

Dr. dr. Pribadi
Busroh, Sp.JP (K)

melalui Poliklinik Online

Pelayanan Konsultasi Jantung
pada Pandemi COVID-19 Pelayanan secara online

sudah kami terapkan
bagi pasien-pasien
jantung yang telah

memiliki medical record
(rekam medis) disini,

karena itu akan
memudahkan diagnosa
bagi pasien tersebut, "

"

Darah Harapan Kita, Slipi, Jakarta

Barat.

Menurutnya hingga kini sudah ada

kurang lebih 100 pasien yang meng-

gunakan pelayanan online. Caranya

dengan melakukan telemedicine 

atau video call dengan dokter yang

bersangkutan. Biasanya pasien yang

datang dengan jalur online hanya

berkaitan dengan perubahan dosis

obat yang harus dikonsumsi. Namun

untuk beberapa kasus khusus me-

merlukan pemeriksaan tambahan,

sehingga pasien tetap diharuskan

datang ke rumah sakit (poli onsite).

“Tidak perlu takut jika diwajibkan

datang (poli onsite) kami para

dokter sangat disiplin menerapkan

protokol covid-19 seperti physical

distancing, menggunakan masker,

cuci tangan, dan pemeriksaan suhu

tubuh,” paparnya dengan tegas.

P
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terutama otak. Tahapan  RJP  terdiri
dari C-A-B, yaitu compression, 
airways dan breathing. Compression a-
dalah tahap kompresi penekanan din-
ding dada sebagai pijat jantung eks-
ternal, airways adalah tahap pembu-
kaan jalur pernapasan, sedangkan
breathing adalah tahap pemberian
bantuan napas untuk memicu kem-
balinya pernapasan spontan. Prinsip
dasar teknik RJP adalah melakukan
sesegera mungkin tindakan penyela-
matan dengan seminimal mungkin in-
terupsi. Tindakan RJP dapat dilaku-
kan oleh siapa pun, termasuk pada 

Resusitasi  Jantung  Paru  (RJP) ada-
lah tindakan yang diberikan pada se-
seorang yang mengalami henti napas
dan henti jantung oleh sebab apapun,
misalnya serangan jantung, kece-
lakaan, tenggelam dan sebab lain.
Tindakan ini merupakan tin-dakan
penyelamatan nyawa (life saving)
yang harus dilakukan segera ketika
sese-orang kehilangan kemampuan
untuk bernapas secara normal serta
kehi-langan fungsi pompa jantung
untuk bersirkulasi. RJP dilakukan
untuk mempertahankan sirkulasi da-
rah, terutama ke organ-organ vital, 

penolong yang tidak terlatih, lakukan
kompresi saja tanpa pemberian ban-
tuan napas.

Pada masa pandemi Covid-19, teru-
tama untuk pasien-pasien terkonfir-
masi Covid-19 atau pun pada pasien
yang masih terduga Covid-19 , tin-
dakan RJP tidak perlu ditunda, seper-
ti layaknya pada pasien penyakit lain-
nya. Namun, ada beberapa prinsip
yang harus disesuaikan untuk menja-
ga keselamatan pasien dan pemberi
bantuan. Simak langkah-langkah re-
susitasi jantung paru pada pasien
Covid-19 di rumah sakit berikut ini.

di Rumah Sakit pada Masa
Pandemi COVID-19

Resusitasi Jantung Paru

Penulis: dr. Maizan Khairun Nissa
(Residen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FKUI-RSJPDHK) 
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Seperti pada pasien penyakit lain, se-
belum melakukan tindakan RJP, kita
perlu memastikan pasien mengalami
henti napas dan henti jantung. Raba
nadi karotis selama 10 detik, jika na-
di karotis tidak teraba, segera laku-
kan kompresi dada sampai bantuan
datang. Jangan lupa aktifkan kode
biru atau kode kedaruratan sesuai
SOP di fasilitas kesehatan tempat
Anda bekerja, sebelum memeriksa
nadi karotis, bila Anda menemukan
pasien yang kehilangan kesadaran.
Cek kesadaran dapat dilakukan
dengan alert-voice-pain. Jika pasien
tidak responsif, segera aktifkan kode
biru. Tidak perlu meletakkan telinga
dan pipi dekat dengan mulut pasien
untuk mengecek ada tidaknya na-
pas. Hal ini dihindari untuk memini-
malisir penularan virus COVID-19.
Setelah itu, nyatakan pasien risiko
COVID-19 agar anggota tim yang
akan datang membantu dapat me-
ningkatkan kewaspadaan dengan
alat pelindung diri yang memadai.

1.Pastikan henti jantung

Push fast 100-120x/menit
Push hard dengan kedalaman 5-6
cm
Minimal interupsi
Complete recoil
 Avoid hyperventilation

  tim resusitasi wajib mengenakan
APD level 3. Jangan melakukan kom-
presi dada dan bantuan napas tanpa
mengenakan APD. Keselamatan pe-
nolong dan pasien menduduki priori-
tas yang sama. Pemakaian APD leng-
kap dapat dilakukan bergantian dian-
tara anggota tim dengan minimal
interupsi pada tindakan RJP yang
sedang berlangsung. Lakukan RJP
berkualitas dengan syarat-syarat
berikut :

2. Jangan tunda pemberian RJP

Tindakan RJP yang dilakukan sese-
gera mungkin dapat meningkatkan
kesempatan seseorang untuk kem-
bali mendapatkan sirkulasi darah dan
napas spontan. Mulailah RJP de-
ngan alat proteksi diri minimum se-
perti gown, googles, gloves dan FFP3
mask. Pada pasien yang terpasang
masker oksigen, pertahankan masker
oksigen tersebut. Hindari ventilasi
mouth -to-mouth atau pemberian
bantuan napas dengan pocket mask
untuk menghindari penularan infeksi
COVID-19.

3. Jangan tunda defibrilasi

Pada pasien yang memerlukan defi-
brilasi, misalnya pasien dengan
Ventrikel Takikardi (VT) dan
Ventrikel Fibrilasi (VF), tindakan
defibrilasi tidak perlu ditunda. Lang-
kah tindakan defibrilasi pada pasien
COVID-19 tidak berbeda dengan
pasien penyakit lain. Lakukan dengan
cepat dan apabila pasien masih me-
nunjukkan irama shockable, defibri-
lasi dapat diberikan berulang sesuai
algoritma ACLS. Tindakan defibrilasi
hanya boleh dilakukan oleh orang
yang terlatih, misalnya dokter yang
telah tersertifikasi ACLS.

4. Kompresi dada dengan APD
      lengkap

Setelah tim penolong datang,
kenakan APD lengkap yaitu APD
level 3 untuk melakukan RJP dengan
aman. Set APD harus selalu tersedia
di troli resusitasi dan semua anggota 

Pada pasien yang mengalami henti
napas dan henti jantung, diperlukan
pembukaan jalan napas sebagai jalur
pemberian bantuan napas yang
adekuat. Tindakan intervensi jalan
napas, seperti intubasi hanya boleh
dilakukan oleh dokter yang terlatih.
Pada tindakan ini, kemungkinan
penularan virus melalui droplet
sangat mungkin terjadi. Oleh sebab
itu, tindakan harus dilakukan dengan
cepat dan tepat. Hindari pemberian
pre-oksigenasi. Setelah ETT terpa-
sang, cek posisi ETT di 5 tempat,
yaitu di apeks paru kanan dan kiri,
basal paru kanan dan kiri serta di
lambung. Setelah ETT terpasang,
fiksasi ETT dengan kuat.

4. Lakukan intervensi jalan
      napas
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Pada saat tindakan RJP berlangsung,
Anda harus memikirkan penyebab
henti napas dan henti jantung yang
dialami oleh pasien. Penyebab
reversible yang dapat terjadi antara
lain hipovolemia, hipoksia, hidrogen
ion atau keadaan asidosis, hipoka-
lemia, hiperkalemia, hipoglikemia
dan hipotermia. Penyebab lain juga
sering terjadi yaitu tension pneu-
mothorax, tamponade jantung, toxin
(keracunan), trombosis paru dan
trombosis koroner. Penyebab rever-
sible ini sering disingkat dengan
6H+5T. Bila tindakan RJP berhasil
dilakukan dan pasien masuk dalam
Return of Spontaneus Circulation
(ROSC), rencanakan tindakan fase
post resusitasi dan hubungi bagian
critical care untuk tindakan
selanjutnya.

5.Identifikasi Penyebab 
    Reversible dan Rencana 
    Paska Resusitasi

Cuci tangan 7 langkah dengan
sabun dan air mengalir. Selain itu,
Anda juga dapat menjaga higienitas
tangan menggunakan alcohol hand
rub. Penolong juga disarankan untuk
membersihkan diri seluruh tubuh
sesegera mungkin, jika sarana dan
prasarana tersedia di fasilitas kese-
hatan Anda.

7. Dekontaminasi Area 
      Resusitasi

Setelah tindakan resusitasi selesai,
bersihkan seluruh area permukaan
yang telah digunkan selama tindakan
RJP berlangsung. Buang atau letak-
kan seluruh peralatan RJP pada wa-
dah dekontaminasi sesuai SOP yang
berlaku. Dilarang meletakkan perala-
tan dengan sembarang seperti di bed
atau di bawah bantal pasien. Pember-
sihan area resusitasi harus sesuai de-
ngan protokol pengendalian infeksi di
rumah sakit Anda bekerja. Jangan
lupa ujung alat yang terkontaminasi
seperti peralatan ETT, selang 

9. Cuci Tangan

Dalam protokol kesehatan untuk
memutus rantai penularan virus
COVID-19, cuci tangan adalah hal
yang wajib dilakukan, terutama
setelah melakukan kegiatan risiko
tinggi, seperti RJP. 

8. Pelepasan APD dan Pananganan
     Clinical Waste sesuai Protokol

Untuk menghindari self-
contamination, pelepasan set APD
lengkap harus sesuai dengan
langkah-langkah pelepasan APD le-
vel 3. Disarankan ada ruangan khu-
sus untuk pelepasan APD. Ke-
mudian, buang clinical waste sesuai
dengan pedoman penanggulangan
sampah infeksius.

suction dan peralatan lain yang ter-
kontaminasi pada tindakan RJP wajib
diletakkan di dalam sarung tangan
disposable, lalu buang di wadah de-
kontaminasi.
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        andemi Covid-19 mengharus-          

        kan Anda untuk tetap tinggal         

        di rumah. Hal ini bukan hanya

karena Anda adalah warga negara

yang baik dengan mengikuti anjuran

peme-rintah untuk stay at home,

namun agar mencegah Anda terpa-

par dengan virus corona yang

sangat berbahaya dan bisa mengin-

feksi siapa saja. Bagaimana dengan

pasien-pasien jantung yang rutin

kontrol ke rumah sakit? Bagaimana

jika obat-obatan masih rutin dimi-

num namun muncul keluhan? Apa

saja kondisi yang mengharuskan

pasien-pasien jantung untuk kontrol

ke rumah sakit? Berikut ini beberapa

kondisi yang mengharuskan pasien

jantung untuk berobat ke dokter

jantung atau rumah sakit dengan

segera:

1.  Nyeri dada

2. Sesak nafas memberat

Merupakan keluhan yang paling

sering muncul pada 

pasien-pasien jantung.

Hal ini disebabkan 

oleh penumpukan 

cairan pada paru-

paru yang disebabkan 

oleh ketidakmampuan 

jantung untuk memom-

pakan darah ke selu-

ruh tubuh. Normalnya darah

yang kaya akan oksigen dipom-

pakan ke seluruh tubuh, namun

akibat berkurangnya kamampuan

otot jantung, darah yang tadinya

harus didistribusi ke seluruh jaringan

tubuh melalui pembuluh darah

mengalami aliran balik dan menum-

puk di paru-paru. Akibat penum-

pukan tersebut, proses pertukaran

oksigen dan karbon dioksida di

paru-paru menjadi terhambat, maka

terjadilah sesak nafas.

3. Muncul tanda-tanda

perdarahan

                

Pada beberapa pasien 

jantung terutama de-

ngan masalah katup 

diharuskan untuk meng-

konsumsi obat anti koagulan atau

obat anti pembekuan darah. Obat

anti koagulan pada pasien dengan

gangguan katup dimaksudkan untuk

mencegah terbentuknya trombus

atau bekuan darah yang beresiko

menyebabkan stroke dan gangguan

pada pembuluh darah lainnya.

Tanda-tanda perdarahan harus 

terus di monitor pada pasien-pasien

dengan terapi antikoagulan seperti

pada saat menyikat gigi muncul

perdarahan, BAK (Buang Air Kecil)

berwarna merah dan BAB (Buang Air

Besar) bercampur darah atau sam-

pai berwarna hitam seperti aspal

harus diwaspadai.

4. Berdebar-debar

Berdebar-debar merupa-

kan suatu kondisi dimana 

denyut jantung menjadi 

tidak teratur dan cen-

derung menjadi lebih 

cepat. Normalnya jan-

tung berdenyut 60-100 kali per

menit, jika terlalu cepat tentunya

akan menyebabkan ketidaknyaman

pada penderita berupa sesak nafas

bahkan sampai pingsan. Hal ini bisa

disebabkan oleh gangguan pada

kelistrikan jantung akibat berkurang-

nya pasokan darah pada pembuluh

darah jantung maupun ketidak-

seimbangan cairan dan elektrolit

yang sangat penting dalam pe-

ngaturan sistem pompa jantung.

Jika salah satu atau beberapa dari

kondisi diatas mulai dirasakan, se-

geralah untuk kontrol ke dokter jan-

tung atau rumah sakit. Penanganan

yang cepat dan tepat akan sangat

berguna untuk memperoleh hasil

pengobatan terhadap penyakit yang

lebih baik. Semoga bermanfaat dan

tetap patuhi protokol kesehatan de-

ngan tetap menjaga jarak, pakai

masker dan rajin cuci tangan. Salam

jantung sehat!

Munculnya nyeri 

dada biasanya 

diikuti dengan 

keringat dingin,

pusing dan 

tidak hilang dengan beristirahat, hal

ini di akibatkan oleh ku-rangnya

suplai oksigen pada otot jantung

yang disebabkan oleh ber-

kurangnya aliran darah pada pem-

buluh darah jantung. Kondisi ini

dapat disebabkan oleh penumpukan

plak (aterosklerosis) pada dinding

pembuluh darah jantung sehingga

suplai darah yang kaya akan oksigen

dan nutrisi untuk otot jantung

menjadi berkurang.

ke Dokter Jantung?
Kapan Harus Kontrol 

Penulis: Osty Histry Kapahang, S.Kep., Ns. 
Perawat Intermediate Ward Medikal
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