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RIWAYAT

PERJALANAN PENYAKIT JANTUNG 

CORONER KU 

• Saya tidak begitu merasa nyeri dada

• Alkisah pada akhir nop 2009 HKN ikut rombongan 

pejabat/karyawan Dinkes dan Bapelkes Slm chek up 

kesehatan di RS Karyadi langsung disarankan tak 

boleh pulang agar observasi

• Pada tg 2 MARET 2010 0perasi pasang stent oleh dr 

Susi Herminingsih SpJP -> sejak itu saya baru tahu 

termasuk * persatuan *penderita penyakit jantung coroner 

• Sebelumnya Alkhamdulillah pada tg18 feb 2010 telah  

mengikuti ujian desertasi di Pasca Sarjana UNDIP 



Perilaku HIDUP usai pasang cincin/stent

• Tidur rata-rata jam 22.00

• Bangun pagi rata- rata jam 3.00 (malam)

• Solat tahajud-berdoatunggu solat subuh

• Habis subuhan jalan-jalan ½ sd  1 jam

• Pagi-siang-sore-malam-berbagai  aktifitas saya 

kontrol –makan –minum-makan obat teratur



PERILAKU PASCA PASANG STENT

• Kontrol setiap bulan-> dr Susi H beliau sibuk 

sering tugas luar negri juga pergi haji -> 

diteruskan dr M A Sungkar SpPdJP, dr Maike

• Setiap hari makan dengan nasi merah 

menghindari lauk,makanan gorengan

• Sebagai dosen disarankan tugas mengajar 

/kuliah mhs agar jangan naik tangga > lantai 1

• Namun pernah lantai 1 penuh maka kuliah 

disepakati di aula masjid UNIMUS



Obat yang dimakan setiap hari

• Makan obat semenjak th 2010 

• R/ -Diamicron 60mg-Ramipril 10mg-

Miniaspi 80mg -Simvastatin 20mg

• Makan obat semenjak 25 sept 2016 

• R/-Candesartan cilexetil tab 8mg-

Diamicron 60mg-Simvastatin 20mg-

Concor 2,5mg-Miniaspi 80mg



Beberapa Tugas /Amanah dan Kegiatan Sosial

pasca pemasangan stent

• Sebagai ketua panitia pendiri FKG UNIMUS 

• Sebagai ketua BAZNAS Kec Ungaran Barat

• Sebagai ketua Takmir Masjid Darussalam Ungaran

• Sebagai ketua pokja Kesehatan Dewan Masjid Kab Semarang

• Sebagai penasihat  Bulan Sabit Merah Kab Semarang

• Sebagai penasihat Pencak silat bela diri Merpati Putih

• Sebagai ketua Lembaga Studya Islamica Kab Semarang



jangan lupa 

BINA  KESEHATAN  kita & olah raga





TAKUT DIKIT 

TETAPI  TETAP   SENYUM



Akibat nyopir sendiri ngantuk

Habis ngajar kuliah tg 7-7-2014



HIMBAUAN BERSAMA

HIASI HIDUP ini DENGAN SENYUMAN 

KARENA SENYUMAN ADALAH SEDEKAH

(TABASSUMU LI AKHIKUM SODAQOH )

JANTUNG JUGA KITA  AJAK TERSENYUM AGAR TIDAK STRES

Health is not everything but  without health everything is nothing



SALAMATUL  INSAN 

FI  HIFDIL  LISAN



BEBERAPA BENTUK SENYUMAN

TIADA HARI TANPA SENYUMAN  JANTUNG TIDAK STRES



• Tuhan, tempat aku berteduh

Dimana aku mengeluh dengan segala peluh

Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa

Tempat aku memuja dengan segala doa

• Aku jauh, Engkau jauh

Aku dekat, Engkau dekat

Hati adalah cermin

Tempat pahala dan dosa bertarung

• Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa

Tempat aku memuja dengan segala doa

• Aku jauh, Engkau jauh

Aku dekat, Engkau dekat

Hati adalah cermin

Tempat pahala dan dosa bertarung

• Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa

Tempat aku memuja dengan segala doa

SENYUM BERSYUKUR SAMBIL NYANYI riligi



Sore hari praktek

TAPI SUDAH TIDAK RUTIN
TIDAK RUTIN



• Ijinkan saya bersajak mohon maaf
Untuk LISAN yang tak terJAGA
Untuk JANJI yang terABAIKAN
Untuk HATI yang berPRASANGKA
Untuk SIKAP yang meNYAKITKAN
Di sore hari ini, dengan TULUS HATI
Saya ucapkan selamat Dies Natalis ke 55  
Fakultas Kedokteran UNDIP 2016 

• Semoga ALLAH melindungi & Ridho NYA



Kupat kecemplung santen sedaya 

lepat nyuwun ngapunten 

Wassalamualaikum w.w

















Mari sama sama berdoa untuk mampu melaksanakan TUGAS2

Mari sama sama berdoa Allohumma Arinal haqqo………

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه

Mari sama sama berdoa guna menepis bujukan setan shingga tiada

mudah marah diantra kt

Mari sama sama berdoa untuk menepis bujukan setan shingga tiada

buruk sangka dk

Mari sama sama berdoa untuk menepis bujukan setan shingga tiada

dusta dk

Mari sama sama berdoa untuk menepis bujukan setan peng-adu domba

dan rapatkan barisan serta kerja sama->SUPER TEAM WORK

 



MUHASABAH

Renungan-kita bersama

• ANATOMI DIMENSI MANUSIA ciptaan ALLAH 

• JIWA-daya Qolbuiman+taqwa---SQ

• kecerdsan emosi->EQ

•  perasaan rendah hati

• RAGA--iptek

• --Kesehatan

• -- > Penampilan
• OLAH RAGA RILIGI- IRINGAN /FREKWENSI / BACA DOA



 



 



• Indonesian

• Alif laam miim.

• Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertakwa,

• (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki 

yang Kami anugerahkan kepada mereka.

• dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang 

telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat.

• Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan 

mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.



• Al kahfi 109

• Indonesian

• Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk 

(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh 

habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan 

tambahan sebanyak itu (pula)".

•

 



BALIGHU ANI WALAU AYAH



TIADA HARI TANNPA SENYUMAN SUPAYA JANTUNG TIDAK STRES



Kupat kecemplung santen sedaya 

lepat nyuwun ngapunten 

Wassalamualaikum w.w


