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Latar Belakang : Kehamilan dengan penyakit jantung yang tidak direncanakan memiliki 
tingkat mortalitas dan morbiditas ibu tinggi yang nampak dari lamanya masa perawatan 
di rumah sakit dan tingginya kebutuhan untuk perawatan intensif. Hal ini bisa dilihat dari 
jumlah pasien hamil dengan penyakit jantung struktural di RSUD Dr. Soetomo yag selalu 
meningkat setiap tahunnya dengan sebagian besar merupakan pasien rujukan yang 
dirujuk setelah muncul komplikasi. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer 
memegang peranan penting dalam penapisan dan deteksi dini penyakit jantung dalam 
kehamilan.  
Tujuan : Mengetahui gambaran proses penapisan, konseling dan pola rujukan penyakit 
jantung struktural dalam kehamilan oleh puskesmas di Surabaya sebagai data awal yang 
dibutuhkan untuk penyusunan standar perawatan kehamilan dengan penyakit jantung. 
Metode Penelitian : merupakan penelitian kualititatif dengan metode wawancara 
mendalam pada dokter PJ KIA puskesmas yang dipilih dengan cara purposive sampling, 
keterangan tersebut dikonfirmasi dengan keterangan Kepala Unit Manajemen Pelayanan 
Primer BPJS cabang Surabaya, staf Unit Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan 
Kotamadya Surabaya dan 8 pasien hamil dengan penyakit jantung struktural yang dirawat 
di RSUD Dr. Soetomo 
Hasil :  Proses pemeriksaan kehamilan awal di puskesmas dilakukan sesuai dengan 
format kartu ibu yang tidak dirancang untuk penapisan penyakit jantung struktural dalam  
kehamilan, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang khusus untuk penapisan penyakit 
jantung baru dilakukan bila dicurigai terdapat penyakit jantung struktural dalam 
kehamilan. Dokter PJ KIA puskesmas belum sepakat mengenai tujuan rujukan untuk 
kasus kehamilan dengan kecurigaan penyakit jantung struktural karena belum ada 
panduan yang mengatur. Konseling yang dilakukan terhadap pasien hamil yang dicurigai 
menderita penyakit jantung struktural masih terbatas pada pemberian informasi bahwa 
puskesmas tidak mampu  menegakkan diagnosis 
Kesimpulan  : Proses penapisan penyakit jantung struktural dalam kehamilan selama ini 
tidak rutin dilakukan selama ANC. Belum ada panduan baku mengenai proses perujukan 
kasus kehamilan dengan kecurigaan adanya penyakit jantung struktural yang bisa 
dilaksanakan oleh dokter PJ KIA puskesmas. Kunjungan perempuan penderita penyakit 
jantung struktural ke puskesmas untuk memperoleh surat rujukan ke fasilitas kesehatan 
tingkat sekunder/tersier dan program Usaha Kesehatan Sekolah belum dimanfaatkan 
untuk pelaksanaan konseling mengenai pengaruh penyakit jantung terhadap kesehatan 
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