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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
kemurahanNya buku ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan.
Dalam buku ini ksrm membahas "Penatalaksanaan Perawatan Gigi
Anak Secara Paripurna Dengan Kelainan Jantung Bawaan Pada Anak
Tipe ASD (Atrial Septal Defect)", suatu permasalahan yang mengupas
mercenei perawatan kesehatan gigi dan mulut anak, serta
mengupayakan pencegahan sedini mungkin kelainan jantung pada
anak.
Buku ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman, penanganan

masalah penyakit jantung pada anak terutama dalam hal masalah
kesehatan glgi dan mulut.

Kami berharap buku ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dalam
penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut pada anak yang memiliki
penyakit jantung bawaan sehingga para orang tua terutama ibu hamil
dapat mengantisipasi penyebab penvakit jantung bawaan tersebut.
Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan baq:
pembaca.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada kritik dan
saran dari pembaca akan kami terim adengan senang hati, Tak lupa
penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, suami, dan anak-
anak tercinta atas dukungan baik moril maupun materil demi
terwujudnya buku ini. Semoga apa yang telah kami terima dari semua
pihak, mudah-rnudahan mendapat imbalan dari Allah SWT dan menjadi
amal baik bagi kita semua, aamiin yarobbil'alamain.

Penulis
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PENDAHULUAN

Jantung adalah organ yang sangat vital bagi manusia. Jantung

merupakan pornpa muskular yang menggerakan darah untuk

membawa nutrien dan gas ke semua sel, jaringan, organ dan sistem

organ, serta membawa produk akhir hasil metabolism untuk

kelangsunganhidup manusia. Dengan kata lain, apabila fungsi jantung

mengalami gangguan maka besar pengaruhnya terhadap organ-organ

tubuh lainya terutama ginjal dan otak.' Dalam kondisi darurat, detak

jantung akan mencapai 180 kali, dalam sehari jantung mampu

memompa8.000 liter darah.'

ANATOMI JANTUNG

Jantung merupakan organ tubuh manusia berbentuk kerucut terbalik

yang terletak di rongga toraks sebelah kiri. Jantung orang dewasa

berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat berkisar 200-425

gram, rata-rata pada laki-Iaki dewasa sekitar 300 gram dan pada

perempuan sekitar 250 gram. Jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu:

epikardium yang merupakan lapisan terluar berupa selaput

pembungkus jantung, miokardiurn merupakan lapisan tengah yang

tebal dan terdiri dari lapisan otot, serta endokardium yang merupakan

lapisandalam terdiri dari sel endotel.J
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