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FAKTA TENTANG JANTUNG 

 Frekuensi jantung berdenyut 60-
100 kali/menit 

 Sekali denyut akan memompakan 
50-100 cc darah    4-8 
liter/menit (curah jantung) 

 70 cc darah mengitari ± 100.000 
km pembuluh 

 Berdenyut ±100.000 kali/hari  

 2,5 milyar kali/sepanjang hidup 

 Memompakan darah lebih dari 227 juta liter 



SISTIM KONDUKSI JANTUNG 



KEMATIAN JANTUNG MENDADAK 

 Henti jantung    hilangnya fungsi jantung pada 
seseorang yang memiliki penyakit jantung maupun 
tidak  

 Waktu tak dapat diperkirakan 

 Terjadi secara singkat & tiba-tiba 

 Masalah kesehatan dunia    15-20% semua 
kematian 

 Resusitasi & terapi kejut listrik SECEPAT MUNGKIN 
!!! 





PENYEBAB 
KEMATIAN JANTUNG MENDADAK 















GEJALA & TANDA PJK 

 Karakteristik nyeri dada tipikal (angina): 

 Nyeri dada >20 menit, berat, menetap 

 Lokasi retrosternal, menjalar ke rahang, punggung, atau lengan 
kiri 

 Tidak dapat dilokalisir 

 Nyeri digambarkan seperti rasa panas, tertindih benda berat, 
diremas-remas, ditusuk-tusuk 

 Disertai gejala-gejala: keringat dingin, kulit dingin & 
basah, mual, muntah, badan lemas, pusing, melayang, 
pingsan 

 Keluhan tidak jelas pada penderita DM atau usia lanjut 

 Gali faktor-faktor risiko PJK 



TIPS YANG HARUS DILAKUKAN BILA 
MENGALAMI NYERI DADA 

 
• Bila tidak, segera minum 

Aspirin (jika tidak alergi 
aspirin) 

• Panggil dokter atau 
langsung dibawa ke RS 
bila nyeri tak kunjung 
reda 

• Segera hentikan aktivitas  hindari melakukan gerakan 
mendadak 

• Posisikan setengah duduk dengan bantal tinggi (tubuh 
bagian atas lebih tinggi 20-30 derajat) 

• Tenangkan pikiran & emosi 
• Bila telah diresepkan obat vasodilator (nitrat) segera 

letakkan di bawah lidah 



SURVEI PRIMER 

 BANTUAN HIDUP DASAR 

 Merupakan tindakan penyelamatan nyawa setelah 

terjadi keadaan henti jantung 

 Tujuan : memperbaiki sirkulasi sistemik yang hilang 

dengan melakukan kompresi dada diikuti pemberian 

bantuan ventilasi yang efektif 

 Bisa dilakukan oleh satu atau dua penolong 

 Pendekatan yang dilakukan adalah sesuai dengan 

panduan American Heart Association tahun 2015 



TAHAP-TAHAP BHD 

 Memastikan lingkungan aman: 

o Aman Diri 

o Aman Pasien 

o Aman Lingkungan 

 Menilai respons 

 Mengaktifkan sistem emergensi 

 Chest compression (Kompresi dada) 

 Airway (jalan napas) 

 Breathing (Pernapasan) 



TAHAP-TAHAP BHD 

 Tata laksana: 

o D : Check of Danger  

o R : Check for the victim’s Response 

o S : Send for help 

o C :  Check the victim’s Circulation  

o A :  Check the victim’s Airway   

o B :  Check the victim’s Breathing 

 Emergency call  :  9988 



HAL YANG DAPAT 
DILAKUKAN DOKTER 

 Menghilangkan keluhan nyeri dada 

 Stabilisasi tekanan darah 

  perluasan kematian otot jantung  

 Pembukaan sumbatan bekuan darah 
pada pembuluh koroner (reperfusi): 

 Obat-obatan 

 Angioplasti koroner dengan balon (PTCA)  

 bila keduanya tidak mungkin  bedah pintas 
koroner (CABG) 



SKRINING 

 EKG 

 Treadmill test 

 Radiologi pencitraan: 

o Echocardiography atau USG jantung 

o MRI jantung 

o CT-scan jantung 

 Studi elektrofisiologi 

 Uji genetik 



PERLU DIINGAT!!! 

 PJK BISA DICEGAH 

 PJK BISA DIOBATI 






