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Tim, CNN Indonesia - Selasa, 18/02/2020 18:57 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja kapan saja seperti yang dialami Ashraf Sinclair. Suami aktris Bunga Citra Restari (BCL) meninggal dunia karena serangan jantung pada Selasa (18/2). Ashraf mengalami serangan jantung dini
hari. Kondisi serangan jantung seperti Ashraf harus diperlakukan dengan tepat. Serangan jantung adalah keadaan darurat dan harus segera ditangani. Ketika serangan jantung terjadi, tubuh kekurangan darah yang membawa oksigen, mengakibatkan disfungsi organ dan kematian. Serangan jantung ditandai dengan
gejala seperti nyeri dada, nyeri tubuh bagian atas, sesak napas, berkeringat, pingsan atau tidak sadarkan diri, pusing, pucat, dan denyut nadi tidak teratur. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil dan pertolongan pertama yang dapat Anda ambil jika Anda mengalami serangan jantung atau membantu
orang yang mengalami serangan jantung: Panggilan Darurat Jika Anda melihat atau melihat seseorang dengan gejala serangan jantung, segera hubungi nomor darurat. Di Indonesia, nomor darurat adalah 112. Anda juga dapat menghubungi ambulans ke 118 atau 119. Isi alamat dan lokasi Anda untuk memberi tahu
petugas status Anda. Jika Anda mengalami serangan jantung, Anda perlu segera menemui dokter. Ambulans dan petugas akan tiba untuk segera memberikan perawatan. Membawa seseorang dengan serangan jantung ke rumah sakit adalah pilihan terakhir. Duduk di lutut bengkok dikutip dari Palang Merah Inggris,
membantu orang dengan serangan jantung untuk duduk dan bersandar. Duduk juga dapat mencegah cedera yang mungkin terjadi jika Anda pingsan. Posisi terbaik adalah tidak hanya duduk di lantai dengan lutut membungkuk, tetapi juga untuk berdiri posisi tubuh. Anda dapat menumpuk punggung orang-orang dengan
serangan jantung di punggung naik-turun. Tenangkan orang dengan serangan jantung dan bantu tenang untuk memastikan ambulans segera datang. Aspirin Jika Anda tidak memiliki riwayat alergi terhadap aspirin atau pendarahan, Anda dapat memberikan obat kepada seseorang yang mengalami serangan jantung.
Dikutip dari situs webmd Health, dosis 325 mg dapat diberikan secara perlahan 5. Melakukan CPRCPR adalah resusitasi jantung dan paru-paru yang dilakukan ketika seseorang berhenti bernapas. Jika seseorang yang mengalami serangan jantung tidak merespons, CPR dapat dilakukan. CPR harus dilakukan oleh para
ahli. Tunggu sampai ambulans atau dokter tiba dan informasikan kepada pasien tentang diri Anda untuk memudahkan dokter mengambil tindakan. [Gunbus: Video CNN] Tanpa penyakit sebelumnya (NMA/NMA), suami artis Bunga Citra Restari, Ashraf Sinclair dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung.
Insiden henti jantung yang tiba-tiba bukanlah peristiwa baru. Ada banyak kasus serupa yang terjadi sebelumnya. Anda juga dapat membaca:Apakah penyakit jantung mempengaruhi anak muda sekarang? Ini dapat merusak otot-otot jantung dengan tidak mendapatkan pasokan oksigen. Jantung adalah salah satu organ
paling penting dalam tubuh dan membantu memompa dan mengeluarkan darah yang mengandung oksigen dalam tubuh. Gejala serangan jantung Serangan jantung Ketya tidak segera diobati dan sering menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan belajar bagaimana memberikan
pertolongan pertama dalam kasus serangan jantung. Namun, pertama-tama kenali gejala serangan jantung sehingga dapat segera diobati. Berikut adalah beberapa tanda-tanda D: rasa sakit, nyeri, atau sesak. Ini mungkin terjadi selama beberapa menit, menghilang, atau terus terasa. Rasa sakit ini disebabkan
penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Nyeri dada menyebar ke lengan, bahu kiri, punggung, leher, rahang dan dada. Detak jantung cepat atau tidak teratur. Sesak. Mual, muntah, sakit hati. Tubuhku terasa sangat pusing dan pusing. Mereka mengeluarkan keringat dingin Pertolongan pertama saat serangan jantung
Ketika Anda mengetahui gejala serangan jantung, segera berikan bantuan kepada pasien. Beberapa hal yang harus dilakukan segera adalah: 1. Jangan panik, yang penting tenang dan jangan panik. Jika Anda ingin mengendalikan emosi dan kepanikan Anda, hubungi bantuan langsung orang lain. Tapi tinggalkan
pasien sendirian. Hubungi pertama kali Anda menghubungi nomor darurat medis terdekat ketika Anda menemukan seseorang yang mengalami serangan jantung, yaitu ketika Anda menghubungi nomor darurat medis terdekat sehingga paramedis atau tim ambulans segera datang ke lokasi kejadian. Seseorang yang
mengalami serangan jantung harus segera dirawat di rumah sakit. Semakin banyak upaya untuk menenangkan pasien, semakin tenang pasien dan tidak panik. Karena dapat memperparah serangan jantung. Duduk pasien Langkah selanjutnya dapat menempatkan pasien dalam posisi duduk, duduk di kursi, duduk di
lantai, atau bersandar di dinding. Hindari berbaring karena kemungkinan besar mengganggu jalannya pernapasan. Longgarkan pakaian setelah pakaian untuk dipakai jika kelonggaran atau pasien terlihat sedikit ketat. Hal ini untuk mencegah pernapasan yang sudah terganggu menjadi lebih buruk. Baca Juga : 10
penyakit kronis di usia muda, dan cara mencegahnya!6. Berikan segera setelah pasien merasakan nyeri dada jika pasien sebelumnya telah diresepkan nitrogliserin oleh dokter. Ini membantu meredakan nyeri dada dan membuka pembuluh darah. Jika pasien tidak memiliki riwayat pendarahan atau alergi, aspirin dapat
diberikan 325 mg.7. Jangan berikan makanan atau minuman kepada pasien yang tidak makan makanan atau minumanNitrogliserin atau obat lain yang sebelumnya diresepkan. Jika pasien tidak sadarkan diri dan tidak bernapas, jika personel darurat belum tiba, yang disebut CPR (resusitasi kardiopulmoner) atau CPR
(resusitasi kardiopulmoner paru) atau umumnya bantuan pernapasan. Jangan takut untuk melakukan CPR pada pasien sebelum bergegas ke rumah sakit, ini dapat meningkatkan tingkat penyintas menjadi 12%. Bahkan ada tiga metode CPR, tetapi untuk profesional perawatan kesehatan, bukan orang yang lebih
terlatih, cukup melakukan kompresi atau tekanan CPR. Cara: Letakkan satu tangan di tengah dada pasien. Kemudian tekan keras dan cepat dengan tangan lain 100-120 tekanan 9 per menit. Jika Anda mengalami serangan jantung Anda sendiri dan diri Anda mengalami serangan jantung, jangan mengemudikan mobil
Anda ke rumah sakit. Minta bantuan orang lain atau hubungi ambulans. Jika Anda mengalami serangan jantung saat mengemudi sendirian, jeda kendaraan dan jangan panik. Setelah itu, saya menaruh oksigen di paru-paru saya dan mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah salah satu cara untuk menangani serangan
jantung. Baca juga : Kanker sering menyerang saat muda, ini cara mencegahnya! Cukup pesan melalui Homecare24 dan Anda juga dapat mengaksesnya dari aplikasi Android atau aplikasi iOS ponsel. Pertolongan pertama untuk serangan jantung sangat penting. Semakin cepat pasien dirawat dan tiba di rumah sakit,
semakin besar harapan hidupnya dan meminimalkan kerusakan jantung. Banyak kasus pasien serangan jantung terlambat meminta bantuan dan meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengobatan pertama serangan jantung dan perawatannya. Jika Anda tiba-tiba menemukan
seseorang mengalami serangan jantung, bawa mereka ke rumah sakit dan tenang dan beri mereka oksigen. Segera berikan darah obat hemolytic (aspirin atau clopidrogel). Jangan ditunda-tunda, segera bawa ke departemen gawat darurat (ER) rumah sakit terdekat. Ada anggapan publik yang mendorong pasien
pendarahan untuk menusuk ujung jari mereka. Ini tidak terbukti secara medis, tetapi tidak berbahaya kecuali menghalangi atau memperlambat pasien yang dibawa ke rumah sakit. Jangan tetap karena jantung tidak mendapatkan oksigen untuk waktu yang lama, sehingga otot jantung yang rusak lebar, risiko kematian
mendadak meningkat, atau dalam jangka panjang fungsi pompa jantung berkurang secara signifikan. Penurunan pemompaan jantung dapat menyebabkan pasien menjadi sesak napas. Kualitas hidup jangka panjang bisa sangat berkurang. MemberikanPendosa darah Selama serangan jantung, pendosa darah berguna
untuk membusuk gumpalan darah yang ada dalam pembuluh darah koroner atau otak (untuk stroke). Gumpalan darah yang ada diperkirakan akan membusuk atau berkurang jumlahnya. Pendenggelaman darah yang paling dikenal secara luas digigit langsung selama serangan aspirin (dosis 80 - 320 mg). Jenis pendosa
darah lainnya adalah clopidrogel atau chika-grelar. Selama serangan jantung, pasien rawat inap dapat memperoleh pendenggelaman darah dalam bentuk suntikan di perut atau di bawah injeksi. Tujuannya adalah untuk secara aktif menghancurkan gumpalan darah yang ada, atau setidaknya mengurangi jumlah
gumpalan darah di arteri koroner. Pendosa darah yang dikumpulkan (aspirin atau clopidrogel) diberikan setidaknya selama satu tahun dan dalam banyak kasus dianjurkan untuk mengambil sepanjang hidup untuk mencegah serangan jantung berulang. Pemasangan stent jantung atau operasi, pada penyakit jantung
koroner, yang merupakan pilihan untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah jantung, ada sempitnya irigasi/saluran pembuluh darah. Dalam perawatan sidang paripurna, perlu untuk mengkonfirmasi berat penyumbatan (beberapa%) dan tingkat penghambatan. Lebih dari 50-70% penyumbatan harus dibuka agar
aliran darah kembali lancar dan oksigenasi ke jantung membaik. Tujuan kateterisasi adalah untuk mengevaluasi ini. Jika memungkinkan, stent (bahasa sinar: cincin atau cincin) akan ditempatkan di area yang tersumbat. Stent secara permanen ada untuk menjaga pembuluh darah yang tersumbat tetap terbuka. Jika ada
begitu banyak halangan selama kateterisasi yang tidak dapat diatasi dengan pemasangan stent, pasien dianjurkan untuk menjalani operasi bypass jantung (CABG / transplantasi bypass arteri koroner). Jangan takut berolahraga untuk orang dengan penyakit jantung Olahraga adalah salah satu rezim pengobatan untuk
penyakit jantung. Tidak ada larangan berolahraga, jika tidak, olahraga sangat dianjurkan. Jenis olahraga aerobik seperti berjalan kaki, berjalan cepat, jogging, berenang dan bersepeda adalah yang paling direkomendasikan. Frekuensi ini setidaknya empat kali seminggu dan berlangsung setidaknya 20-40 menit per
latihan. Saat berolahraga, disarankan untuk berolahraga tanpa jeda. Jika Anda lelah, turunkan kekuatan atau kecepatan, tetapi jangan berhenti. Tujuannya adalah untuk terus melatih hati untuk bekerja selama 20-40 menit latihan. Pembicara : Dr. Dasdo Antonius Sinaga, SpJP – Ahli Jantung FIHA Awal Bersaudara
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