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Selamat sore dokter anna yang baik.
Perkenalkan saya yuni, anak perempuan saya yang berusia 13 bulan dari hasil ronsen dan echo (terlampir) ternyata
ada kelainan jantung. setelah hasil echo keluar kami konsul ke dokter jantung namun kami dapat dokter jantung yang
berbeda dari yang menangani anak kami sebelumnya.
Kami konsul sama dokter muda yang menurut kami kurang komunikatif. Dokter tersebut hanya bilang bahwa untuk usia
anak kami saat ini belum ada penanganan apapun yang perlu diberikan. kami hanya disuruh menunggu perkembangan
anak kami sambil melakukan konsul ke dokter anak. kami kurang puas dengan jawaban dokter itu.
Maka kami ke dokter anak untuk mengkonsultasikan masalah kami, akhirnya dari dokter anaklah kami tahu bahwa jenis
penyakit jantung anak saya adalah tetralogi falllot dimana ada 4 kelainan jantung dan satu-satunya pengobatan adalah
dengan operasi. dari dokter inilah kami dapat sedikit informasi tentang tetralogi fallot.
Yang mau saya tanyakan:
- Apakah pada anak saya itu memang ada 4 kelainan jantung sekaligus?
- Seberapakah tingkat kebocorannya (berapa mm)?
- Apakah benar tetralogi fallot satu-satunya cara pengobatan harus dengan operasi?
- Seberapa urgentkah operasi perlu dilakukan mengingat umur anak saya baru 13 bulan?
- Kalau harus operasi berapa kira2 biaya cost sharingnya? (saya PNS golongan II)
Terima kasih banyak atas jawabannya.
Salam
Yuni
Jawab:
Bu Yuni Yth,
Anak ibu usia 13 bulan dengan cacat jantung bawaan TETRALOGI FALLOT. Dr. Fallot menemukan 4 (tetra) kombinasi
kelainan yang saling terkait, yaitu:
- Lubang sekat pembatas bilik kanan dan bilik kiri (ventricular septal defect = VSD).
- Pembuluh darah aorta mengangkang di sekat pembatas bilik, sebagian berhubukeluar dari bilik kanan (normalnya
keluar dari bilik kiri), sehingga sebagian darah kotor mengalir ke seluruh tubuh
- Penyempitan katup pembuluh darah paru (pembuluh yang keluarnya dari bilik kanan)
- Penebalan otot dinding bilik kanan
Kelainan ini memang hanya bisa diatasi dengan operasi. Bisa satu tahap operasi atau dua tahap, tergantung beratnya
kelainan. Biasanya dilakukan kateterisasi jantung untuk menentukan keputusan ini, kecuali kalau dengan echocardiografi
sudah sangat jelas data-data yang diperlukan oleh dokter bedah jantungnya.
Maaf, saya tidak menerima data echo yang anda sebutkan. Jadi saya tak bisa menyebutkan ukuran kelainannya.
Operasi jantung dapat dikerjakan meskipun pada bayi baru lahir, kalau itu memang diperlukan.
Untuk tetralogi Fallot, usia 13 bulan cukup aman untuk operasi bu. Menunda operasi berarti membiarkan jantung tumbuh
tidak normal.
Dengan menggunakan jaminan Askes, anak ibu dapat dioperasi tanpa harus bayar cost sharing. Aturan ini yang berlaku
sekarang, jadi manfaatkan fasilitas ini.
Wassalam,
Dr. Anna Ulfah Rahajoe, SpJP(K)

http://www.pjnhk.go.id

Powered by Joomla!

Generated: 20 June, 2013, 13:20

