National Cardiovascular Center Harapan Kita

Mohon jawaban dokter
Contributed by Irfan Arief
Thursday, 09 August 2007
Last Updated Thursday, 09 August 2007

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dokter di PJNHK
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Ibu Asry mempunyai dua anak remaja yaitu laki-laki & perempuan.
Anak pertama, nama Andika, laki-laki, lahir 28 Desember 1990, TB 171 cm, BB 45 Kg, pernah operasi usus buntu pada
usia 4,5 tahun.
Yang ingin saya tanyakan, berapakah detak (denyut jantung) untuk anak seusia dia, saya pernah menghitung denyut
jantungnya 75/menit, apakah itu normal? Perlu dokter ketahui kalau saya pegang di dada kirinya, denyut jantungnya
terasa sekali getarannya (apakah karena anak saya kurus) sehingga terasa getarannya? Kadang-kadang dia suka
mengeluh kepala sebelah kiri pusing (migran), memang sampai saat ini dia punya penyakit sinusitis, apakah pusing
tersebut karena ada sinusnya? Mohon penjelasan dari dokter.
Anak yang ke dua namanya Dhanasti, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Maret 1992, BB 38 Kg, dan TB 153 Cm.
Yang ingin saya tanyakan adalah: pada usia 10,9 tahun dia sudah mendapat menstruasi yaitu pada bulan sebagai
berikut: Desember 2002, Januari 2003, Pebruari 2003 (tidak mens), Maret 2003 (mens terakhir). Jadi total mendapatkan
menstruasi hanya 3 kali dan terakhir bulan Maret 2003, namun setelah itu sampai saat ini tidak pernah mendapatkan
menstruasi lagi.
Yang ingin saya tanyakan apakah masih normal, mengingat sudah 18 bulan dia belum pernah mens lagi dan apakah
saya harus konsultasi ke dokter kandungan untuk memeriksakan perihal tersebut. Mohon saran dokter.
Demikianlah pertanyaan yang saya sampaikan, atas perhatian dan jawaban yang diberikan sebelumnya kami sampaikan
banyak terima kasih. Salam,Asry
Ibu Asry Yth.
Sebelumnya kami mohon maaf, baru dapat menjawab hari ini, dikarenakan ada masalah teknis di server kami. Terima
kasih ibu telah menggunakan website kami sebagai sarana komunikasi. Masalah putra ibu Andika 14 tahun, dengan nadi
75x/menit, menurut hemat saya masih dalam batas-batas normal.
Sebagai pedoman, perlu ibu ketahui bahwa nadi pada kondisi istirahat yang normal adalah sebagai berikut: bayi 100 to
160 x/menit, anak usia 1 to 10 tahun: 70 - 120 x/menit, anak > 10 tahun - dewasa : 60 - 100 x/tahun, atlet terlatih: 40 - 60
x/menit.
Mengenai denyutan jantung yang teraba keras, memang bisa disebabkan oleh dada yang tipis (badan kurus). Bila ibu
ragu, sebaiknya diperiksakan ke poli jantung anak RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
Mengenai pusing sebelah yang dideritanya, sangat besar kemungkinan oleh karena sinusitis, sebaiknya diperiksakan ke
dokter ahli THT.
Untuk masalah putri ibu, maaf kami bukan ahlinya, sebaiknya ibu berkonsultasi dengan Dokter Ahli Kandungan.
Mudah-mudahan ibu puas dengan jawaban kami. Berbahagialah anak-anak yang mendapat perhatian dari seorang
seperti ibu.
Wassalam,
Dr. Anna Ulfah Rahayoe, SpJP

http://www.pjnhk.go.id

Powered by Joomla!

Generated: 20 May, 2013, 16:14

