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Kepada Dr. Anna Ulfah Rahayoe, SpJP
Dok, anak saya umur 10 tahun 03 bulan berat badan 27 kg menderita PJB type ASD sekundum besar 7,6mm. Saran
dokter RS. OMNI di Tangerang agar untuk operasi bedah buka rongga dada. Kondisi anak saya sekarang seperti anak
biasa lainnya dan sekolah (kelas 4 SD) seperti biasa cuman geraknya dibatasi agar tidak terlalu capek.
Sesuai dengan pengalaman anak pertama saya, dulu telah dilakukan operasi di RS. Harapan Kita dan gagal karena
waktu akan dilakukan operasi dan diberi obat dosis yang tinggi pada tahun 2002 (ditangani oleh asisten dokter Anna).
Dengan pengalaman tersebut saya sedikit trauma dan apakah penyakit anak saya tersebut dapat sembuh tanpa harus
operasi. Mohon solusinya ya Dok. Atas jawaban dokter saya ucapkan terima kasih. Yasir
Jawab:
Kepada saudara Yasir yang baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus ASD merupakan penyakit jantung bawaan
dimana terdapat lubang abnormal pada sekat jantung yang menghubungkan serambi kiri dan kanan jantung. Sehingga
terjadi aliran abnormal yang seharusnya terpisah satu dengan lainnya.
Menurut ukurannya, ASD sebesar 7.6 mm termasuk sedang. Ukuran lubang, besarnya jumlah aliran abnormal dan
tahanan pembuluh darah paru merupakan faktor yang selalu di evaluasi secara berkala untuk menentukan terapi
selanjutnya dengan tujuan menghindari timbulnya hipertensi pulmonal di kemudian hari, sehingga defek tersebut harus
ditutup.
Pilihan tindakan penutupan defek bisa dengan bedah terbuka atau dengan intervensi non bedah yaitu menggunakan
Amplatzer Septal Occluder (ASO) dengan persyaratan tertentu tergantung dari hasil pemeriksaan yang didapat.
Indikasi penutupan adalah flow ratio (perbandingan aliran ke paru dengan aliran sistemik>1.5. Tetapi bila ada gejala
seperti cepat capek atau sering infeksi saluran napas berulang dapat diperkirakan flow rationya >1.5. Tetapi apabila
meragukan perlu dilakukan kateterisasi dulu untuk memastikannya.
Jika Bapak Yasir ingin berkonsultasi lebih jauh, bapak dapat menemui dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
(SpJP) khusus anak di Poliklinik Umum/Eksekutif Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Dengan senang hati, kami akan
menerima kehadiran anak Bapak disana serta berusaha untuk memberikan pelayan yang lebih baik lagi.
Demikian, semoga bermanfaat
Salam, dr Radityo Prakoso, SpJP Pediatric Cardiologist RSJHK
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