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kepada yth: Dr. Isman Firdaus, SpJP Semoga email saya kali ini mendapat jawaban dari dokter atas kebingungan saya
selama ini. Anak saya umur sekarang 13 tahun ,BB 30kg.pada umur 12 thn terkena demam rematik.tepatnya tgl 02-042012.oleh dokter diopname diRS dan menjalani perawatan injeksi penicilin*2x 600.000 iu selama 10 hari.thrombo aspilet
3x3 tab,prednison 3x3 tab/hari.dosis kemudian diturunkan setiap minggu sampai berhenti minum obat.setelah pulang
dikasih erythromycin 250mg 2x1 tab/hari.*status jantung hasil echo saya sertakan pada file terlampir.* tanggal 1-4-2013
anak saya kambuh kembali.dengan gejala korea pada tangan kanan.kedua kaki bengkak.poliartitis pada kaki dan
tangan.dikasih obat natrium diklofenak dan vitamin.hingga tanggal 1-5-2013 diharusknt opname kembali.adapun
pengobatan pada waktu opname kedua sama dengan opname pertama.setelah pulang dikasih resep *erythromycin*
250mg 2x1 tab/hari.* spironolactone*25mg 1x1/2 tab diminum pagi saja dan *cardace ramipril*2.5mg 1x1/2 tab diminum
malam saja. adapun hasil fotothorax tanggal 1-5-2013.hasilnya:cor ukuran dan bentuk dalam batas normal dengan
CTl:0,48 pulmo tidak tampak infiltrat kedua sinus costophrenikus tajam tulang tulang tidak tampak kelainan *status
jantung hasil echo tg1-5-2013,saya sertakan pada file terlampir.* saya tidak pernah dapat kejelasan pasti dari dokter
jantung saaat pertama masuk opname sampai sekarang tentang katup mana yang bocor?.kata dokter hanya dibilang
sudah terinfeksi dan bocor.apa yang harus saya lakukan dengan kondisi anak saya sekarang?.apa efeknya jantung
bocor? apa tanda fatalnya penyakit tersebut?bagaimana saya harus bersikap jika tanda fatal itu datang(tindakan p3k
barangkali) .semua tidak pernah dijelaskan.karena
dokter diRS kota kami, tiap bulan ganti ganti.sebelum opname terakhir dokter jantung bilang katupnya bagus.mulai
menutup.setelah masuk opname ke2 dokter bilang sudah derajat 2 kebocorannya.saya jadi bingung... tentang kondisi
anak saya sekarang tampak sehat.tapi suka lelah.terutama jika habis jalan jauh,kakinya langsung ngilu semua.keringat
banyak pada saat tidur malam.gelisah.minumnya tidak terlalu banyak.pada waktu masih opname makan banyak,begitu
pulang makan kurang..2 hari pasca opname ke2 saya lupa minumkan obat.paginya bangun tidur dia mengeluh dadanya
sesak.katanya seperti ada Â
yang menindis didada.akhirnya pagi itu juga saya minumkan obatnya.siangnya pulang sekolah saya tanya.katanya
sudah enakan. mohon kiranya dokter bisa jelaskan pada saya sejelas jelasnya kondisi jantung anak saya berdasarkan
hasil echo terlampir. jika terjadi kebocoran berapa derajat/ tingkat kebocoranya?apa tanda paling mendekati kondisi kritis
dari penyakit tersebut?dan apa yang harus saya lakukan?apa aktivitas yang harus dihindari/dibatasi?adakah
pengaruhnya keemosional anak?adakah makanan yang harus dihindari dan harus banyak dikonsumsi?apakah obat obat
yang selama ini dikonsumsi aman buat organ tubuh yang lain,terutama hati dan ginjal? demikian pertanyaan dari saya
.kiranya dokter bisa menjelaskan kepada saya sejelas jelasnya melalui email saya ini.kurang lebihnya harap maklum dan
mohon maaf sebesar besarnya bila ada kalimat yang tak berkenan. Â terimakasih.Â
Dear... Membaca semua keluhan dan tandanya, anak anda diduga mengalami gangguan katup jantung akibat penyakit
peradangan/inflamasi rematik (penyakit jantung rematik). Yang terpenting adalah diagnostik dengan ekokardiografi yang
harus memastikan kondisi katup dan aktifasi dari rematik tersebut. Jika inflamasi rematik tampak aktif maka harus
diberikan obat2 anti radang yg sangat kuat hingga peradangan teratasi, jika sudah sembuh makan harus mengkonsumsi
antibiotik seperti pentoxypenicillin setiap hari sebagai profilaksis. Jika terdapat gangguan seperti sesak nafas
kemungkinan peradangan sudah merusak katup jantung sehingga ada kemingkinan harus dilakukan operasi perbaikan
atau bahkan penggantian katup. JIka penyakit ini ditangani dengan baik maka tentunya akan sembuh sempurna,
sayangnya tidak semua RS punya fasilitas bedah jantung.Â Terimakasih dr. Isman Firdaus, SpJP(K) MD, FIHA
Cardiologist Departemen of Cardiology and Vascular Medicine Faculty of Medicine University of Indonesia National
Heart Center, Harapan Kita Hospital Jl. S.Parman, Kav 87,Jakarta Barat. +6221-5681111 Mobile+6281319990688.
Â Salam
Dr. Isman Firdaus, SpJP(K)

http://www.pjnhk.go.id

Powered by Joomla!

Generated: 1 November, 2014, 05:48

