


�� Derajat kesehatan: Derajat kesehatan: 
dipengaruhi faktor perilaku dipengaruhi faktor perilaku 
(sosio budaya, sosio ekonomi, (sosio budaya, sosio ekonomi, 
dan psikis)dan psikis)

�� Penyakit jantung = penyakit ke Penyakit jantung = penyakit ke 
3 penyebab kematian. 3 penyebab kematian. 

PENYAKIT JANTUNG PENYAKIT JANTUNG 

CORONERCORONER

�� Penyakit jantung = penyakit ke Penyakit jantung = penyakit ke 
3 penyebab kematian. 3 penyebab kematian. 
Menyerang usia produktifMenyerang usia produktif

�� Terjadi perubahan sosio Terjadi perubahan sosio 
budaya dan sosio ekonomi budaya dan sosio ekonomi 
yang besar yang besar �� perubahan perubahan 
kebiasaan hidup kebiasaan hidup ��
meningkatkan kejadian meningkatkan kejadian 
penyakit jantung koronerpenyakit jantung koroner



Fakta:Fakta:

�� Jumlah perokok meningkatJumlah perokok meningkat

�� Penyakit hipertensiPenyakit hipertensi

�� Kelebihan kolesterolKelebihan kolesterol

�� Diabetes melitusDiabetes melitus

�� StressStress

�� ObesitasObesitas

�� Kurang gerakKurang gerak

BAHAYA 

MENGANCAM



• Penyakit ini menyerang pembuluh darah yang 
mengalirkan darah ke jantung.

• Timbunan lemak, kolesterol dan jaringan ikat 
pada dinding pembuluh darah ���� menyempitnya 
pembuluh darah

PENYAKIT JANTUNG 

CORONER

pembuluh darah

• Pada waktu pembuluh darah menyempit, 
jantung harus bekerja lebih keras dan ini 
menyebabkan nyeri dada

• Kalau pembuluh darah tersumbat sama sekali, 
pemasokan darah ke jantung akan terhenti ����
serangan jantung





Faktor risiko alamiFaktor risiko alami

Faktor risiko yang dapat diperbaiki, Faktor risiko yang dapat diperbaiki, Faktor risiko yang dapat diperbaiki, Faktor risiko yang dapat diperbaiki, 

dikurangi atau dimodifikasidikurangi atau dimodifikasidikurangi atau dimodifikasidikurangi atau dimodifikasi



Faktor risiko alamiFaktor risiko alami

Faktor risiko yang tidak dapat dicegah seperti:-

•keturunan/genetik•keturunan/genetik

•usia

•jenis kelamin 

•memasuki usia 45 tahun bagi pria

•bagi wanita, memasuki usia 55 tahun atau 

mengalami menopause dini (sebagai akibat 

operasi). 



Faktor risiko yang dapat Faktor risiko yang dapat 

dimodifikasidimodifikasi

• Kolesterol 

mengendap dalam pembuluh darah arteri 
����atherosclerosis

• Tekanan Darah Tinggi (hypertensi)

• Rokok• Rokok

- perokok memiliki HDL lebih rendah

- merokok menyembunyikan angina

• Obesitas (kegemukan)

• Diabetes Melitus 

• Kurangnya aktivitas fisik

• Stress 



Konsep Pencegahan, Konsep Pencegahan, 

Promosi, Tanggung JawabPromosi, Tanggung Jawab

�� Pencegahan: prinsip penghindaran penyakit, Pencegahan: prinsip penghindaran penyakit, 

perlindungan  masyarakat dari konsekuensi yang perlindungan  masyarakat dari konsekuensi yang 

membahayakanmembahayakan

�� Konsep pencegahan perlu melakukan analisis Konsep pencegahan perlu melakukan analisis �� Konsep pencegahan perlu melakukan analisis Konsep pencegahan perlu melakukan analisis 

masalah berupa analisis sosiomedik.masalah berupa analisis sosiomedik.

�� Analisis sosiomedik berupa: pengetahuan, Analisis sosiomedik berupa: pengetahuan, 

kepercayaan, nilai, norma seseorang, dan kesatuan kepercayaan, nilai, norma seseorang, dan kesatuan 

sosial.sosial.



�� Promosi kesehatan: mencakup kegiatan Promosi kesehatan: mencakup kegiatan 

kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh 

individuindividu--individu dan komunitas untuk individu dan komunitas untuk 

mempertahankan dan meningkatkan mempertahankan dan meningkatkan 

kebiasaankebiasaan--kebiasaan hidup sehat.kebiasaan hidup sehat.kebiasaankebiasaan--kebiasaan hidup sehat.kebiasaan hidup sehat.



Konsep Tanggung JawabKonsep Tanggung Jawab

�� Kausalitas penyakit terkait dengan makin Kausalitas penyakit terkait dengan makin 

diyakini terkait langsung dengan kebiasaan hidup diyakini terkait langsung dengan kebiasaan hidup 

individu dalam hidup sosiobudayanya.individu dalam hidup sosiobudayanya.

�� Peranan tanggung jawab individu sangat penting Peranan tanggung jawab individu sangat penting �� Peranan tanggung jawab individu sangat penting Peranan tanggung jawab individu sangat penting 

dalam penanggulanagan penyakitdalam penanggulanagan penyakit



Individu dan Kesatuan Sosial sebagai Individu dan Kesatuan Sosial sebagai 

sasaran komunikasisasaran komunikasi
�� Kategori A: Kelompok yg belum diganggu oleh Kategori A: Kelompok yg belum diganggu oleh 

penyakit kardiovaskuler, baik di kalangan komunitas penyakit kardiovaskuler, baik di kalangan komunitas 
pedesaan dan yang terpencil (seperti di Irian Jaya, pedesaan dan yang terpencil (seperti di Irian Jaya, 
Maluku, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah)Maluku, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah)

�� Kategori B: Kelompok yang belum diganggu penyakit Kategori B: Kelompok yang belum diganggu penyakit �� Kategori B: Kelompok yang belum diganggu penyakit Kategori B: Kelompok yang belum diganggu penyakit 
kardiovaskular tetapi mempunyai risiko yang tergolong kardiovaskular tetapi mempunyai risiko yang tergolong 
tinggi tinggi 

�� Kategori C: Kelompok ini terdiri dari individuKategori C: Kelompok ini terdiri dari individu--individu individu 
yang sudah mengalami serangan penyakit yang sudah mengalami serangan penyakit 
kardiovaskular. Kelompok ini mudah diidentifikasi kardiovaskular. Kelompok ini mudah diidentifikasi 
karena terpusat di rumahkarena terpusat di rumah--rumah sakitrumah sakit



Interaksi Sosial dalam Pencegahan Interaksi Sosial dalam Pencegahan 

Penyakit dan Promosi KesehatanPenyakit dan Promosi Kesehatan

�� Interaksi sosial Interaksi sosial 

�� P= PROVIDER = pertemuan antar praktisiP= PROVIDER = pertemuan antar praktisi

�� R=RECIPIENT = pasien sasaran komunikasiR=RECIPIENT = pasien sasaran komunikasi

PERANGKAT KOMUNIKASI:PERANGKAT KOMUNIKASI:�� PERANGKAT KOMUNIKASI:PERANGKAT KOMUNIKASI:

�� Menambah, melindungi dan mempertahankan Menambah, melindungi dan mempertahankan 

budaya yang sudah baikbudaya yang sudah baik

�� Mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang Mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang 

merugikanmerugikan



Interaksi Sosial dalam Pencegahan Interaksi Sosial dalam Pencegahan 

Penyakit dan Promosi KesehatanPenyakit dan Promosi Kesehatan

�� Sifat atau ciri individualSifat atau ciri individual

�� Jaringan dan dukungan sosialJaringan dan dukungan sosial

�� Peranan kelompok praktisi Pelayanan KesehatanPeranan kelompok praktisi Pelayanan Kesehatan

Kesesuaian dalam lingkungan sosio budayaKesesuaian dalam lingkungan sosio budaya�� Kesesuaian dalam lingkungan sosio budayaKesesuaian dalam lingkungan sosio budaya



Perilaku yang harus 

dilakukan  untuk 

menangani penyakit menangani penyakit 

jantung koroner



1. Makan1. Makan--makanan yang sehatmakanan yang sehat

• Kurangi makanan berlemak 
• Kurangi makanan yang mengandung lemak 

hewani

• Gantikan dengan lemak poliunsaturated 
(minyak jagung, minyak bunga matahari) 
dan lemak monosaturated (minyak kanola, 
zaitun)zaitun)

• Makan ikan 3 - 4 kali seminggu
• Tingkatkan jumlah serat terutama dengan 

buah segar, sayuran, kacang-kacangan 
kering, barley oats (sejenis gandum)

• Kurangi makan gula dan makanan manis



2. 2. Pertahankan berat Pertahankan berat 

badan ideal.badan ideal.

3. 3. Kurangi alkohol Kurangi alkohol 
(maksimum 1 atau 2 gelas sehari)(maksimum 1 atau 2 gelas sehari)



4. Olah raga 4. Olah raga 

secara teratursecara teratur

5.Jangan merokok5.Jangan merokok



6.Kendalikan stress6.Kendalikan stress

7. Lakukan 7. Lakukan 

pemeriksaan kesehatanpemeriksaan kesehatan



8. Lakukan cara hidup sehat8. Lakukan cara hidup sehat



Promosi Penyakit JantungPromosi Penyakit Jantung

�� Promosi kesehatan semua faktor risiko yang Promosi kesehatan semua faktor risiko yang 

bersumber dari kebiasaan hidup yang salah perlu bersumber dari kebiasaan hidup yang salah perlu 

peranan kelompok P (provider)peranan kelompok P (provider)

�� Promosi semua pengetahuan dan praktek Promosi semua pengetahuan dan praktek �� Promosi semua pengetahuan dan praktek Promosi semua pengetahuan dan praktek 

pencegahan pjkpencegahan pjk

�� Promosi deteksi kondisi jantung dan pembuluh Promosi deteksi kondisi jantung dan pembuluh 

darahdarah






