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INFARK MIOKARD AKUT 
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PENGOBATAN SERANGAN  

Saat terjadi serangan Jantung dapat 
diberikan Obat-obatan dengan anjuran 
dokter.  

PENGOBATAN DEFINTIF  

1. Pemasangan ring jantung adalah 
pengobatan penyakit jantung koro-
ner akut dengan mengembangkan 
cincin pada pembuluh darahjantung 
yang terbuntu dengan menggunakan 
jarum kateter panjang yang di 
lakukan dengan bius local sehingga 
dapat memperlancar aliran darah 
jantung. 

2. Pengobatan Fibrinolitik  adalah pen-
gobatan penyakit jantung koroner  
akut dengan menyuntikan obat pen-
gencer darah yang di harapkan dapat 
mengurangi pembuntuan pembuluh 

 UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (UPKRS) 

MD 1.1/VI.PKRS/2019 



 Infark Miokard Akut adalah kematian 
jaringan miokard akibat penurunan 
secara tiba tiba aliran darah arteri kor-
onaria ke jantung atau terjadi pening-
katan kebutuhan oksigen secara tiba 
tiba tanpa suplai yang cukup dari arteri 
koronaria nya. 

 Apa faktor resikonya ? 

 Faktor yang tidak dapat dirubah : 

 Usia lebih dari 40 tahun dan jenis ke-
lamin 

 Hereditas dan Ras 

 Faktor yang dapat dirubah : 

 Hipertensi 

 Merokok 

 Diabetes  

 Obesitas 

APA TANDA DAN GEJALANYA ? 

 

1. Nyeri dada mendadak dan terus mene-
rus tidak mereda 

2. Keparahan nyeri dapat meningkat 
secara menetap sampai tak tertahan 
lagi 

3. Nyeri tersebut sangat sakit, seperti ter-
tusuk-tusuk dan dapat menjalar ke ba-
hu dan tangan (biasanya sebelah kiri) 

4. Nyeri tidak hilang dengan bantuan 
istirahat atau nitrogliserin (NGT) 

5. Nyeri sering disertai dengan sesak 
nafas, pucat, dingin, diaphoresis berat, 
pening dan mual 

 

 

DEFINISI DAN FAKTOR RESIKO          

INFARK MIOKARD AKUT 

BAGAIMANA PENCEGAHANNYA ? 

1. Berhenti merokok bagi para perokok 
atau hindari paparan asap rokok 

2. Kontrol tekanan darah 

3. Makan makanan yang menyehatkan 

4. Olah raga ringan minimal 30 menit 
sehari 

5. Mencapai atau mempertahankan berat 
badan  yang ideal, lingkar pinggang ≤ 40 
inci pada pria dan dan ≤ 35 inci pada 
wanita 

6. Mengontrol kadar gula dalam darah 

 


