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TIPS MAKANAN SEHAT
Bahan Makanan Yang Baik Untuk
Jantung
Untuk protein, pilih ikan yang
kaya Omega 3 : salmon, tuna, dan
makarel. Sayur-sayuran berwarna
merah, kuning, dan oranye : wortel,
kentang, paprika merah, (kaya
carotenoids, serat, dan vitamin, baik
untuk jantung). Asparagus, tomat,
brokoli, dan bayam.
Buah-buahan, sebaiknya
dari keluarga berry : strawberry,
cranberry, raspberry, blueberry,
kaya akan fitonutrien dan serat.
Selain dimakan langsung, juga bisa
dicampurkan ke sereal, oatmeal,
atau yoghurt. Selain berries, bisa
jeruk dan pepaya yang kaya betakaroten, potassium, magnesium,
dan serat.

Konsumsi makanan mengandung
serat
Serat, elemen penting dalam
makanan untuk mengontrol gula

darah, mengurangi kolesterol dan
bikin tubuh tidak cepat lapar. Kalau
tidak biasa mengkonsumsi
makanan kaya serat, lebih
baik mulai sedikit-sedikit dulu,
agar perut tidak kembung.

Konsumsi lemak baik
Lemak tidak harus dihindari,
karena selain lezat juga bermanfaat
untuk menyerap beberapa vitamin.
Banyak lemak yang kurang sehat,
seperti lemak jenuh : produk susu
full-cream, kulit ayam, santan,
mentega, coffee creamer, serta
lemak trans, dari gorengan,
kue, dan keripik yang bisa
meningkatkan
risiko
penyakit
kardiovaskular. Jadi, konsumsilah
lemak baik dari alpukat, zaitun,
kacang-kacangan, dan minyak ikan.

DARI REDAKSI

MEMBIDIK GENERASI MILLENIAL
Mengajak
milenials menjadi
pelopor gaya
hidup sehat, jadi
target Yayasan
Jantung Indonesia.
Kepengurusan
baru YJI 20182023 optimis,
remaja punya
peran penting
untuk ikut menjaga
kesehatan jantung
dan pembuluh
darah. Itulah alasan
dibalik dipilihnya
Mikha Tambayong sebagai Duta Yayasan Jantung
Indonesia. Nah, sosok artis cantik yang anti rokok
ini, bisa Anda intip dalam Heartnews edisi ini.

Stroke, dan penyakit Jantung Koroner,
yang bisa berujung kematian.

Kami juga mengajak Anda lebih peduli
terhadap Hipertensi. Di kalangan medis,
Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer!
Penyebabnya, banyak orang yang tidak sadar
mengidap Hipertensi dan kerap menyepelekan
Hipertensi. Padahal, jika tidak ditangani segera,
Hipertensi bisa menyebabkan komplikasi seperti

Terakhir, kami juga menyajikan
rekomendasi Menu Sehat dan Tips
bijak memilih santapan yang baik untuk
kesehatan jantung dan pembuluh
darah. Badan sehat, stamina kuat dan
beraktifitas pun lancar.

Ngeri? Tenang…. Don’t worry.
Hipertensi bisa dicegah kok. Asal saja,
tahu cara pencegahannya seperti pola
makan sehat, olahraga senam jantung
sehat dan rutin periksa tensi serta gula
darah. Seperti yang dilakukan pengurus
Yayasan Jantung Cabang Utama Banten
belum lama ini di ajang GERMAS 2019 di
kota Serang.
Selain Hari Hipertensi Dunia
pada 17 Mei, Hari Tanpa Tembakau 31
Mei juga kembali mengingatkan kita
tentang bahaya merokok. Sesuai slogan
#kerentanparokok, lebih baik stop
merokok dan menggantinya dengan
makanan sehat lainya.

Salam Jantung Sehat.
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KILAS PERISTIWA

HEART AT WORK

“Peduli Jantung dari Sekarang!”
Kepedulian masyarakat akan kesehatan
jantung tnmpaknya masih kurang. Untuk
itu YJI mencoba menjemput bola dengan
mendatangi tempat-tempat keramaian dan
mengkampanyekan atau mensosialisasikannya.
Mulai dari sekolah, perkantoran sampai tingkat
kelurahan atau door to door, dengan kegiatan
Heart at school atau Heart at Work.
Mengawali tahun 2019, YJI memulai
kegiatan Heart at Work dengan hadir di kantor
Harian Kompas, mengusung tema “Gaya Hidup
Sehat Untuk Jantung Sehat”. (Selasa, 26 Februari
2019). “Peduli kesehatan jantung harus dari
sekarang, mulai dari diri kita terlebih dahulu baru
menolong orang lain,” ucap Mela Sabina, Ketua
Bidang Komunikasi YJI dalam sambutanya.
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Saat edukasi, hadir dr. Vito A Damay
SpJP(K) MKes FIHA FICA, yang menjelaskan
kalau Kesehatan Jantung dimulai dari hal yang
sederhana. “Periksa kesehatan jantung tidak
perlu takut, lebih baik mengetahui lebih dini
gangguan pada jantung, agar bisa melakukan
langkah selanjutnya, daripada kemudian harus
menjalani tindakan seperti pemasangan ring”.
Dalam kegiatan Heart at Work, selain
mendapatkan edukasi tentang gaya hidup sehat,
peserta juga banyak mendapatkan manfaat.
Salah satunya bagaimana cara mengatasi jika
orang di dekat kita terkena serangan jantung.
Juga tips bagaimana berolahraga di tempat yang
terbatas agar tubuh tetap bugar.
Setelah di Kompas, kegiatan serupa juga
digelar di kantor NET TV (13 Maret). Lanjut di
kantor Pertamina Hulu Mahakam (23 April) dan di
gedung perkantoran Keppel Land (25 April).

KILAS PERISTIWA

Perempuan
RENTAN PENYAKIT JANTUNG

Kematian akibat penyakit
jantung, perempuan menempati tingkat
tertinggi di dunia. Maka himbauan jaga jantung
agar tetap sehat kepada kaum perempuan,
terus didengungkan, dan dikenal dengan Go
Red For Women. Setiap tanggal 7 Februari,
diperingati sebagai National Wear Red Day.
Yayasan Jantung Indonesia merasa perlu ikut
mengkampanyekan kesehatan jantung bagi
kaum perempuan Indonesia.
Di peringatan National Wear Red Day
tahun ini, Ketua Umum YJI Esti Nurjadin
bersama Duta YJI, Mikha Tambayong Duta YJI,
mengkampanyekan pentingnya gaya hidup
sehat, dalam program talkshow News CNN
Indonesia. Program ini ditayangkan secara
langsung (8 Februari 2019) dan mengangkat

tema “Sayangi Jantung Sejak Muda”. Di
kesempatan ini Esti Nurjadin berharap
agar kaum perempuan lebih meningkatkan
kepedulianya terhadap kesehatan jantung.
Sementara Mikha Tambayong, mengajak
generasi Milenial juga ikut peduli terhadap
penyakit jantung dengan rajin berolahraga dan
utamakan pola hidup sehat. “Sehat itu keren
lhoo!”
Setelah CNN Indonesia, Esti Nurjadin
kembali menghimbau kaum perempuan untuk
tetap menjaga kesehatan jantung dan hadir
sebagai narasumber di Berita Satu, dalam
program Female Zone yang tayang pada tanggal
28 April 2019. Talkshow kali ini terkait bulan
Kartini, dan YJI mengkampanyekan kesehatan
jangtung untuk para ibu, sebagai penentu menu
sehat bagi keluarganya.

- Edisi 2019
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MIKHA TAMBAYONG

Cantik, muda dan punya
gaya hidup sehat. Inilah Mikha
Tambayong. Berkat talentanya
dalam berakting, wajahnya sering
wara wiri di layar televisi maupun
di layar lebar. Meski telah banyak
membintangi film layar lebar
maupun menyanyi, si cantik ini
mengaku tidak pernah menduga
akan terjun dalam dunia keartisan.
Putri semata wayang pasangan
Michael dan Deva Tambayong
ini memulai kariernya di ajang
pemilihan model majalah remaja
karena didaftarkan oleh mamanya.
“Waktu itu, Mama yang
kirim foto aku ke majalah, karena
aku sempat ragu, takut sekolah
terganggu” ungkap Mikha yang
berhasil berada di jajaran finalis..
Langkah selanjutnya, Mikha
terjun ke dunia sinetron dan tarik
suara; merilis album pertama
bertajuk “Bekas Pacar”, berakting
dalam sinetron “Kepompong” dan
membintangi film layar lebar “Fall
in Love”. Sejak itu, karirnya terus
melaju, dan di tengah kesibukannya
yang sangat padat, alumnus
Morning Star Academy dan Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan
ini tetap tidak mengabaikan
kesehatannya.

“Suatu kebanggaan
bisa terpilih jadi Duta
Yayasan Jantung
Indonesia”
“Kesehatan asset termahal
kita. Itu pesan Mama. Beliau
mengajarkan saya untuk menjaga
pola makan, pola hidup agar badan
tetap bugar. Jadi sebisa mungkin
saya makan sayur dan minum jus
buah,” cerita gadis kelahiran 13
September ini
Tak cuma itu, keponakan

penyanyi legendaris Harvey Malaiholo ini juga
rajin berolehraga. Minimal lari pagi atau fitness
di tempat kebugaran. Tak heran kalau Mikha
sempat terpilih menjadi salah satu pembawa api
obor Asian Games 2018 lalu.
Melihat nama beken dan gaya hidup
sehatnya, Mikha dinilai bisa mempengaruhi
kriteria generasi milenial dan figure tepat
mengkampanyekan waspada penyakit jantung.
YJI pun merangkul pemilik mata indah ini
menjadikan Mikha Duta Yayasan Jantung
Indonesia.
“Senang banget, suatu kebanggaan bisa
terpilih jadi Duta Yayasan Jantung Indonesia.
Kenapa aku yang terpilih, mungkin dinilai bisa
menjadi public figure yang menginfluence
teman-teman seumuran aku,” ujar Mikha dengan
mata berbinar. Sejak 12 Novermber 2018 itulah,
Mikha Tambayong menjadi bagian keluarga YJI,
menggantikan Susan Bachtiar.
Setelah beberapa bulan bersama YJI, Mikha
mengakui banyak belajar mengenai penyakit
jantung. Ia juga rutin menyebarkan informasi
menjaga kesehatan jantung dan beragam
kegiatan YJI, pada followernya di medisos. Satu
hal yang terpenting, sebagai milenial Mikha
komit untuk tetap hidup sehat. Selain anti rokok,
dia juga tegas menolak segala macam bentuk
tawaran kegiatan apapun yang disponsori oleh
rokok. Salut Mikha!
- Edisi 2019
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WARTA KHUSUS

SQUAD BARU
YAYASAN JANTUNG INDONESIA
Membidik milenial sebagai target kampanye pencegahan jantung? Inilah tekad para
pengurus baru Yayasan Jantung Indonesia yang bertugas hingga tahun 2023 mendatang.
Siapa saja mereka? Yuk kita simak satu per satu.

KETUA UMUM
Esti Nurjadin
Wanita kelahiran 20 Oktober 1972 ini telah
bergabung dengan Yayasan Jantung Indonesia
sejak 2010. Alumnus Fakultas Hukum Universitas
Indonesia ini, sebelumnya sudah aktif dalam
berbagai kegiatan di YJI. Harapannya, YJI bisa
merangkul generasi millenials untuk memiliki
kesadaran bergaya hidup sehat dan mencegah
penyakit kardiovaskular.

SEKRETARIS JENDRAL
Widiyanti Putri

WAKIL SEKRETARIS JENDRAL

Di tengah kesibukan
sebagai Direktur PT.
Teladan Resources, alumni
Pepperdine University,
Malibu, Amerika Serikat
ini tetap aktif di Yayasan
Jantung Indonesia.
Harapannya, YJI dapat
meningkatkan kesadaran
masyarakat akan penyakit
kardiovaskular dan upaya
pencegahannya.

Bisa memberikan
manfaat kepada
masyarakat,
menjadi salah satu
alasan bagi Novi
Ariwibowo untuk
bergabung dengan
Yayasan Jantung
Indonesia. Sebagai
Wakil Sekjen, Novi
bertekad agar YJI bisa
menjadi lebih mandiri,
terutama dalam hal
pendanaan untuk biaya
medis.
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Novi Ariwibowo

BENDAHARA UMUM
Shahla R.I Rahardjo
Menolong anak-anak yang
terlahir dengan penyakit
jantung bawaan mendorong
Sahla Rahardjo aktif di Yayasan
Jantung Indonesia. Shahla
bertekad agar YJI dapat
berkontribusi lebih banyak
dan menyalurkan dana dan
sumbangan, langsung kepada
mereka yang membutuhkan.

KETUA BIDANG KOMUNIKASI
Mela Sabina
Berkat pengalamannya
berkarier di dunia
broadcasting, marketing
dan komunikasi, alumnus
Universitas Sorbonne, Perancis
ini dipercaya sebagai ketua
Bidang Komunikasi YJI. Mela
Sabina juga berharap pesan
yang disampaikan oleh YJI
dapat diterima dengan baik
oleh para milenial.

KETUA BIDANG KURATIF
dr. BRM Ario Soeryo Kuncoro, SpJP (k) FIHA.
Dokter spesialis jantung
lulusan FKUI ini juga menjabat
sebagai Wakil Sekjen PERKI
(Perhimpunan Dokter Spesialis
Kardiovaskular Indonesia).
Dr. Ario berharap YJI dapat
memberikan pengetahuan
dan meningkatkan kesadaran
masyarakat seputar penyakit
kardiovaskular dengan mengubah
pola makan dan rutin berolahrga.
Sehingga dapat menekan angka
penyakit jantung.

WAKIL BENDAHARA UMUM
Sumiati Gani
Meski berkecimpung di
dunia finansial dan perusahaan
sekuritas, tidaklah menyurutkan
semangat Sumiati Gani untuk
menyampaikan pesan kepada
masyarakat manfaat gaya hidup
sehat. Diantaranya dengan
konsumsi nutrisi yang baik, dan
rutin periksa tensi dan gula darah.
Demi kesehatan jantung tentunya.

KETUA BIDANG PENGEMBANGAN DANA
Sita Satar

Berkiprah cukup lama di
Yayasan Jantung Indonesia,
Sita Satar yang memiliki
jaringan luas, berharap agar
masyarakat sekarang lebih
mengutamakan kesehatan
jantung. Sita sangat bangga
karena YJI bisa menolong 60-70
anak pertahun, yaitu anak dengan
kelainan jantung bawaan. “Kami
membutuhkan lebih banyak dana
untuk membantu anak-anak ini.”

KETUA BIDANG PREVENTIF
Sidi Hersanto (alm)
Sidi Hersanto telah 20 tahun
berkarya di Yayasan Jantung
Indonesia. Setidaknya 2.687
Klub Jantung Sehat yang
tersebar di 30 provinsi dan
153 Klub Jantung Remaja di
18 provinsi telah ditanganinya.
Memberikan kampanye dan
pelatihan CPR atau Bantuan Hidup
Dasar juga selalu dilakukannya
untuk seluruh Klub Jantung Sehat.

- Edisi 2019

9

MENGGALANG DANA

MUSIC FOR THE HEART
Agar seluruh program di Yayasan Jantung
Indonesia (seperti membantu operasi jantung
bawaan pada anak, atau kegiatan preventif dan
promotif lainnya) bisa berjalan dengan baik,
jelas butuh dana. Maka YJI terus melakukan
penggalangan dana. Salah satunya dengan
menggelar
charity
event.

Di
awal
triwulan,
YJI
menggelar
beberapa acara
Fundraising atau
penggalangan dana.
Bersama dua desainer muda
Patrick Owen dan Wilsen Willim
di Plaza Indonesia Fashion Week dan
charity dinner di Kedubes Italy.
Patrick Owen, berkolaborasi dengan
seniman Ronald Apriyan, menawarkan beberapa
karya mereka dengan tema Botanial Horoscopes.
Hasil penggalangan dana yang digelar di Plaza
Indonesia ini disumbangkan kepada yayasan
yang mereka pilih, salah satunya Yayasan
Jantung Indonesia.
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Sementara bersama Wilsen Willim, pada
18 Maret 2019, Yayasan Jantung Indonesia
menggelar fashion show dengan tema “Go Red
For Woman”. Kampanye global agar para wanita
lebih memperhatikan kesehatan jantungnya.
Wilsen Willim, mewakili kaum milenial yang
peduli
hidup sehat,

menghadirkan
koleksi kemeja
khusus dengan
semarak warna merah.
Warna representasi dari
kampanye GRFW dan juga
identitas dari Yayasan Jantung
Indonesia. Hasil penjualan kemeja ini
didonasikan untuk YJI. (Bisa Anda dapatkan di
Heartnews edisi ini)
Pada 14 Maret 21019, bekerjasama dengan
Duta Besar Italy, HE Mr. Vitorrio Sandalli dan
Madame Elvira Pietraroia Sandalli, YJI menggelar
malam dana bertemakan “Music for the Heart”
by Sri Hanuraga. Donasi didapat dari tamu yang
hadir, juga dari hasil lelang Lukisan dan Kain
Batik Iwan Tirta, serta penjualan voucher Hotel.

KJS DAN KJR

SERUNYA SENAM JANTUNG KEKINIAN
Kunci mendapatkan jantung sehat,
sebenarnya tidak sulit. Itu sebabnya, Yayasan
Jantung Indonesia mendirikan Klub Jantung
Sehat dan Klub Jantung Remaja, untuk mengajak
masyarakat menjaga kesehatan jantung dan
pembuluh darah lewat senam jantung sehat.
Klub Jantung Sehat didirikan 28 Februari
1978 atas prakarsa Prof. Dr. dr. Dede Kusmana,
SpJP, seusai mengikuti Kongres Rehabilitasi
Jantung International di Hamburg, Jerman
setahun sebelumnya. Saat itu, Klub Jantung
Sehat sebagai pusat rehabilitasi jantung sangat
diperlukan agar penderita penyakit jantung
yang telah mengalami kesembuhan dapat
segera pulih dan beraktivitas kembali.

dan jantung koroner.
Mengingat pentingnya senam jantung
sehat, Klub Jantung Sehat setiap 5 tahun sekali
menciptakan senam jantung sehat kreasi. Hingga
kini sudah ada 6 seri senam jantung sehat. Lagu
pengiring pun disesuaikan dengan gerakan
baku, berupa pemanasan, latihan, inti dan
pendinginan. Mulai dari irama tradisional, sampai
irama country dan cha cha yang kekinian.

Gerakan senam jantung sehat memang
dirancang untuk menjaga jantung tetap bekerja
baik. Agar hasilnya optimal, senam
jantung harus dilakukan 3 kali
seminggu dengan durasi
30 menit. Manfaatnya,
kebutuhan oksigen
dalam tubuh
terpenuhi, memperbaiki
denyut nadi dan
melancarkan aliran
darah sehingga
bisa mencegah terjadinya
penyakit stroke

KLUB JANTUNG REMAJA
Untuk anak muda, ada Klub Jantung Remaja
(KJR). KJR ingin menciptakan remaja kader
bangsa yang sehat dan produktif lewat Gerakan
Jantung Sehat Remaja. Kegiatannya beragam,
selain Senam Hip Heart, ada juga Lompat Tali
Jantung Sehat. Lagu pengiringnya juga lebih
nge-beat, diciptakan melalui perpaduan antara
Hip Hop dan senam jantung sehat. Dalam
beberapa penelitian di mancanegara, lagu yang
tepat baik beat maupun irama, dipercaya akan
mempengaruhi semangat peserta senam.
@KJRIndonesia

Di luar dunia olahraga, KJR kerap menggelar
Wisata Lingkungan, Outbound sampai Bakti
Sosial lho… Kalau masih belum cukup, ada juga
Pelatihan Kesehatan Jantung sampai Pelatihan
Public Speaking. Seru kan?
Yuuuk segera daftar Klub Jantung Sehat dan
Klub Jantung Remaja di sekitar rumah Anda.
Siapa saja boleh ikutan Klub Jantung Remaja
ini… Jangan lupa, follow KJR di media sosial.

@KerenTanpaRokok

Klub Jantung Remaja Indonesia & Komunitas Keren Tanpa Rokok
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MILLENNIALS HEART SQUAD
FOR HEALTHY LIFE

Millennials Heart Squad mungkin masih
asing di telinga Anda. Saat ini, Yayasan Jantung
Indonesia memang kian agresif meluncurkan
program baru untuk membidik para milenial.
Setelah menggandeng Mikha Tambayong
sebagai Duta Yayasan Jantung Indonesia, juga
meluncurkan Millennials Heart Squad.
Tugas pasukan millenials adalah
mendampingi Mikha Tambayong untuk
mengajak millennials lainnya lebih peduli
pada kesehatan jantung dan pembuluh darah.
Bersama Mikha, mereka ikut mempromosikan
gaya hidup sehat. Mulai dari pola makan
seimbang, rutin olahraga dan pastinya, jauh dari
rokok!
Siapa saja sih anak-anak muda ini? Mereka
berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada
dr. Vito, dokter jantung yang juga presenter TV.
Ada Marshella Hardianto, dokter umum dan juga
Indira Makes, mahasiswi Kedokteran UI. Eits,
bukan hanya dari kalangan medis. Ada juga Mia

Foto: Gugus Relawan
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Hernoto, yang berprofesi sebagai pengacara.
Clarine Karyadi yang bankir muda. Juga, Alma
Nadhila Sardadi, dan Annisa Tarigan. Bahkan,
Vannya Istarinda, Katyana Wardhana, dan chef
kondang Yuda Bustara juga tak ketinggalan ikut
berkiprah dalam gugus relawan ini.
Ada Winnie Wijaya sang Nutrisionist, Yasha
Arifin, kakak beradik Kyrena Ambarsia dan Alirra
Ambarsia, Nadia Tusin Sukirno dari Aidan dan
Ice. Plus Karanindya, Athina Papadimitriou,
serta Ivan Muliadi Direktur Siaga Penyedia Jasa
Layanan Kesehatan.
Mereka, gugus relawan yang ikut berperan
melawan penyakit jantung, tentu saja merasa
senang dan bangga. Anak muda dari berbagai
profesi ini mengaku banyak belajar tentang
pencegahan penyakit jantung dan pembuluh
darah. Tak cuma aktif dalam setiap kegiatan
promosi kesehatan, mereka juga siap untuk
menyebarkan berbagai informasi penting
tentang jantung dan gaya hidup sehat di media
sosial. Follow mereka yaaa..
Sehat itu keren!

Millennials siap menye

barkan info gaya hidup

sehat

KESEHATAN

BIT SI MERAH KAYA MANFAAT
Warnanya merah keunguan dan umbinya
kecil. Bit kaya nutrisi sehat. Mulai dari vitamin,
zat besi sampai antioksidan. Biasanya
dikonsumsi dalam bentuk jus, atau campuran
salad. Menurut sejumlah penelitian, bit
bermanfaat untuk mencegah kanker.
Berkat kandungan folat dan betainenya,
bit juga mampu membantu menurunkan
kadar homosistein dalam darah yang dapat
meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan
dalam sebuah penelitian
terbaru

American Journal of Physiology terungkap
sumber diet nitrat dapat mengurangi resiko
penyakit jantung.
Tanaman yang berasal dari kawasan
mediterania dan Afrika Utara ini dipercaya kaya
zat besi yang membantu darah mengangkut
oksigen dalam tubuh dan dapat mengatasi
anemia. Meski kaya manfaat, tapi banyak
orang yang enggan mengkonsumsi bit karena
aromanya mirip aroma tanah. Nah, agar bit enak
di lidah,
bisa diolah menjadi beragam sajian,
direbus atau dipanggang
untuk mengusir aroma
langunya. Bisa juga
campurkan bit dengan
buah beraroma tajam
seperti jeruk. Warna
merah bit juga cantik
untuk dikreasikan dalam
mie, cake atau pie.

Origami RedShirt with a ‘heart’ by Wilsen Willim for Yayasan Jantung Indonesia.
Contact & Order : Sumarni 081318790488
Setiap pembelian 1 RedShirt, dapat membantu kesehatan jantung generasi penerus.
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SURVIVOR STORY

ADKHA IQLIMA RUSALBI
selanjutnya, anak tertua dari 3 bersaudara
pasangan Rusdianto dan Binti Sulaikah ini
menjalani tindakan kateter di Rumah Sakit
Harapan Kita. Bersyukur, operasi pembalonan
berjalan lancar. Adkha kecil perlahan berangsur
sehat. Tidak ada lagi sesak napas, tidak ada
lagi memar merah di kakinya, tidak juga mudah
lelah. Tapi untuk menjaga jantungnya tetap baik,
pasien dr Poppy Roebiono SpJP(k) ini harus
mengkonsumsi obat terus.. tidak
boleh putus.

Pertama melihat Adkha, kesan yang
muncul adalah seorang gadis ceria, selalu
senyum, dan ramah. Tak terlihat kalau Adkha
Iqlima Rusalbi menderita penyakit jantung yang
selama hidupnya terus mengkonsumsi obat.
Yaaa.. Adkha, gadis 23 tahun, satu dari lebih dua
ribuan anak yang bermasalah dengan jantung,
dan berhasil dibantu Yayasan Jantung Indonesia
untuk melakukan operasi jantung.

“Obatnya sih tidak terlalu mahal,
tapi memang agak susah dapetinnya.
Jadi saya sering lalai minum obat.
Apalagi saat itu saya masih kecil, agak
tidak perduli,” kata Adkha. Maka lima
tahun kemudian Adkha mengalami
gejala yang sama, cepat lelah,
beberapa kali pingsan, ditambah nyeri
di dada dan punggung.

“...terima kasih yang tak
terhingga pada
Yayasan Jantung Indonesia”

Ketika itu tahun 2011, saat usia 14 tahun,
Adkha kecil, sering merasa lemas, mudah lelah,
dan sesak napas. Yang agak mencurigakan
adalah memar merah, menebar di betis dan kaki,
lama tidak hilang. Karenanya, diputuskan bawa
ke dokter. Ternyata dari hasil pemeriksaan dokter
merujuk Adkha ke Rumah Sakit besar. Dari rumah
sakit inilah didapat hasilnya, Adkha menderita
jantung remathic.

Katerisasi kedua (usia 20 tahun) kembali
dilakukan, juga di rumah sakit yang sama, “Juga
tetap dibantu Yayasan Jantung Indonesia,”
ujar Adkha. Sejak operasi ke-dua ini, kakak
dari Qilmilia dan Qhabilal ini bertekad disiplin
menjaga kesehatannya. Dia berusaha keras
mencari obat agar tidak lalai lagi, plus menjalani
pola hidup sehat. “Kalau dulu suka jajan
sembarangan, sekarang saya lebih berhati-hati.”

“Kata dokter, jantung saya kena virus.
Memang dulu saya sering radang tenggorokan.
Virus dari radang inilah yang menyerang jantung,
bukan paru saya..,” cerita Adha mengenang
masa kecilnya.

Kini, mahasiswi UPN semester dua ini tengah
melakukan PKL di Pusdikkes Kramat Jati. Adkha
mengucap terima kasih yang tak terhingga pada
Yayasan Jantung Indonesia. “Berkat bantuan
para donatur YJI, saya bisa beraktivitas seperti
biasa…”

Lewat bantuan Yayasan Jantung Indonesa,
14
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KONSULTASI

dr. MUHAMMAD BACHTIAR RJ Sp JP FIHA
Tanya: Dok, kadang jantung saya suka
berdetak lebih cepat dalam beberapa detik…
Itu kenapa yaa Dok? Wajar nggak yaa ?
Jawab: Jantung yg berdetak tidak teratur bisa
menjadi salah satu tanda adanya gangguan
irama jantung. Untuk memastikan harus
dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG).

Tanya: Batuk berkepanjangan apa ada
pengaruhnya dengan jantung Dok?
Jawab: Batuk bisa menjadi salah satu gejala
gagal jantung, terutama bila timbul malam hari
dan pada posisi berbaring. Namun tidak selalu
disebabkan karena jantung.

Tanya: Dokter, apakah betul kalau telapak
tangan berkeringat itu indikasi bermasalah
dengan jantung?

Tanya: Anak saya sering panas dan sakit perut,
dan hasil diagnosa dokter, gejala tipus. Sakit
seperti ini bisa terulang 4 bulan sekali. Ini
karena apa ya Dok ?

Jawab: Mitos, tidak ada hubungan
langsung antara telapak tangan berkeringat
dg kesehatan jantung. Penyebabnya bisa
karena kelenjar keringat yang produksinya
berlebihan, gangguan hormonal atau
penyebab lain.

Jawab: Untuk kasus ini, sebaiknya
dikonsultasikan dengan dokter anak.

DAFTAR PASIEN
NO

NAMA

L

P

UMUR

ASAL KOTA

DIAGNOSA

1

Muhammad Fahreza

L

7 th

Pontianak - KalBar

VSD

2

Cikal Fathihah Tsaqif

L

4 th

Klender - DKI Jakarta

VSD Closure+K

3

Inayah Afiati

5 th

Kutai - KalTim

PA/VSD

4

Nur Rahman Ariyono

15 th

Bogor - JaBar

MR Moderate

5

Syafira Arsy Syafarah

P

2 th

Majalengka - JaBar

ASD II

6

Kanayya Azqila Hakim

P

4 th

DKI Jakarta

PS+ASD

7

Dwi Rani Inkasari

P

25 th

Malang

TA, VSD, ASD, AR, MR

8

BY. AMIRAH

P

1 th

Kota Batu/Malang

Dextrocardia Apex

24 th

Kota Batu/Malang

MS, IAS, PH SEVERE

P

22 th

Malang

VSD Perimembranous
ASD Sekundum

9

Sutari

10

Verna Diarawati

P
L

L

11

Sekar Ayu Ningrum

P

15 th

Kab. Malang

12

Dewi Kartini

P

29 th

DKI Jakarta

ASD Sedang

13

Ashyla Alea Hafizh

P

5 th

Caringin, Bogor

PDA Besar, PH Ringan

14

Muhammad Deka Kiyan Auliya

11 th, 1bln

Batu, Malang

ASD Sekundum, PDA, PR

L
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BERITA UTAMA

KAMPANYE JANTUNG SEHAT
UNTUK MILENIAL
Suasana alun alun kota Serang Banten,
mendadak riuh saat ratusan warga bergoyang
seru mengikuti Senam Jantung Sehat. Gerakan
mereka semakin heboh karena Instruktur
Senamnya semua cantik.
Senam Jantung Sehat dalam ajang Gerakan
Masyarakat Sehat (Germas) di Serang,Banten ini
merupakan salah satu bukti peran aktif Yayasan
Jantung Indonesia Cabang Utama Banten dalam
mensosialisasikan pentingnya pencegahan
penyakit jantung. “Kami aktif mengajak

layanan Cek Tensi dan Gula Darah plus ukuran
lingkar pinggang untuk deteksi penyakit jantung.
Mengingat jumlah penderita jantung kian
meningkat dan bergeser ke usia muda, seperti
juga YJI Pusat, YJI Banten juga mengajak remaja
hidup sehat dengan tidak merokok, olahraga
serta rajin makan sayur dan buah. Minimnya
jumlah SDM, tidak menyurutkan semangat para
pengurus untuk terus aktif kampanye di sekolah-

sekolah, Mal, bahkan terminal.
masyarakat termasuk remaja untuk peduli pada
kesehatan jantung,” ungkap Ir. H. Moh Yanuar,
Ketua YJI Banten. Populasi provinsi Banten yang
besar tentunya jadi tantangan para pengurus.
Beragam cara pun ditempuh untuk
melakukan upaya promotif dan preventif. Mulai
dari menggandeng media massa, hingga aktif
membangun kemitraan dengan instansi lain,
seperti Dinas Pemuda & Olahraga. Dalam ajang
ini, YJI Pusat ambil bagian, dengan membuka
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“Agar menarik minat remaja, kami juga
membuat senam jantung kreasi dengan lagu
pengiring, lagu hits yang kekinian,” imbuh Yanuar
sambil memberi contoh lagu yang cocok untuk
gerakan senam.
“Biar tetap sehat sampai tua..Yuk… remaja
jangan mager alias malas gerak, agar jantung
tetap sehat dan tetap produktif,“ himbau Yanuar.

MENU SEHAT

HAPPY TUMMY dengan
BURGER SAYURAN
Sesuai slogan, “Trully Healthy But Never
Sacrifice The Taste”, semua sajian di Resto
makan sehat, yang menggoda dan menggoyang
lidah. Menu yang dicoba, adalah Mini Trio
Burger, 3 mini burger dengan variasi isi
nondaging, seperti kacang-kacangan, tempe
dan jamur. Rotinya dibuat dari gandum utuh
tanpa telur dan susu. Burger disajikan dengan
saus rendah kalori, seperti minyak kelapa murni
atau saus bawang putih.

icipi semangkuk Moonlight Berry Bowl, berisi
sereal dan aneka kacang, blueberry lokal, ubi
ungu dan irisan pisang.
Sebagai menu penutup ada minuman
berbahan sayuran kale, apel, pakchoy, pisang,
dan lemon. Minuman ini rasanya unik dan nilai
gizinya maksimal karena bahannya segar, bebas
pestisida dan dipasok dari petani lokal. Ayo..
manjakan lidah dan perut dengan menyantap
makanan sehat berfaedah!

“Semua menu di sini, berbasis tumbuhan
organik. Meski tak ada protein hewani, semua
menu kaya protein nabati, vitamin dan gizi
seimbang,“ jelas Max, pemilik kedai burger ini
dengan semangat. Saat meracik menu, Max
selalu berpegang pada riset dan penelitian
ilmiah kesehatan bahwa sehat bisa didapat
dengan merubah pola makan.
Guna menjaga jantung tetap sehat
misalnya, Max punya beberapa menu andalan.
Salah satunya, Greenonigiri Platter.
Selain onigiri nasi coklat
berisi tempe dan nori,
juga ada yakitori alias
sate jamur. Rasanya
makin nendang,
dengan salad
sayuran
warna warni
berlumur saus
ala Jepang.
Masih
kurang? Coba
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OBITUARI

SELAMAT JALAN
PAK SIDI HERSANTO
Innalillahi wainnailaihi rojiun.
Jumat, 26 April 2019 lalu menjadi
hari kelabu bagi Yayasan Jantung
Indonesia. Sidi Hersanto, salah satu
pengurus YJI berpulang ke Rahmatullah.
Kepergian pria yang telah berkiprah
di YJI cukup lama ini menorehkan luka
mendalam di hati semua yang pernah
mengenal.
“Saya memang senang terlibat
dalam kegiatan sosial, terutama di Yayasan
Jantung Indonesia. Selama ini saya rutin
mengkampanyekan program pencegahan
penyakit jantung. Caranya lewat rutin
senam jantung,” ungkapnya dalam sebuah

wawancara di majalah.
Pria kelahiran 12 Desember 1951 ini
mengembangkan organisasi dan Klub Jantung
Sehat serta Klub Jantung Remaja di seluruh
Indonesia. Impian Sidi, adalah mengajak anak
muda memulai hidup sehat. Ia menilai kesehatan
adalah investasi terbesar dalam kehidupan.
Kini, Sidi Hersanto telah tiada. Selain
menjadi pejuang jantung sehat, juga seorang
Pahlawan Demokrasi yang gugur saat
mengemban tugas negara, menjalankan tugas
mengawal Pemilu 2019. Namanya akan tetap
dikenang sebagai sosok yang berintegritas,
santun dan rendah hati. Selamat Jalan Pak Sidi.

CARA JITU USIR STRESS

CARA JITU USIR STRESS
Salah satu kiat menjaga
jantung tetap sehat adalah
jauhkan stress. Ada beragam
cara untuk mengusir stress
yang mudah, murah dan
aman. Apa saja?

1. Kembali ke alam
Sejumlah penelitian
psikologis menunjukkan
bersantai di alam bebas seperti camping atau
hiking memiliki efek menenangkan pikiran.
Bahkan menurut Ben Michaelis, psikolog klinis
dari Amerika Serikat, kegiatan alam bermanfaat
memaksimalkan kesehatan mental. Bersantai
di taman bunga, terbukti dapat mengurangi
kecemasan dan stres.

18

- Edisi 2019

2. Bermain dengan hewan
kesayangan.
Jika malas bepergian,
bermain dengan hewan
peliharaan di rumah seperti
kucing atau anjing dipercaya
mendatangkan rasa tenang
dan bahagia. Memberi
pakan atau membelai bulu Si
Pus yang halus juga menjadi
terapi yang menyenangkan
untuk meredakan stress.
3. Menyanyi dan Menari
Tarik suara bisa menjadi sarana untuk
mengekspresikan diri dan melepaskan emosi.
Cobalah menyanyi di ruang karoke bersama
sahabat. Kalau malu suara Anda sumbang, cukup
menyanyi di kamar mandi. Selain menyanyi,
menari juga ampuh untuk melepaskan beban
pikiran. Tak hanya hati riang, tubuh juga akan
merasa relaks.

Membutuhkan pelayanan unit pemeriksaan kami,
Silahkan hubungi (021) 390-9567
Atau email ke : yayasan@inaheart.or.id
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