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GEJALA PENYAKIT 

1. PENYAKIT JANTUNG KORONER 

a. Nyeri dada seperti tertimpa benda berat yang menjalar ke lengan, leher, bahu, 

dan rahang bawah. 

b. Sesak napas, terutama setelah melakukan aktivitas berat. 

c. Bengkak (biasanya terjadi pada sekitar tangan dan kaki). 

d. Sakit kepala yang sering terjadi tanpa ada penyebab yang jelas. 

e. Keluar keringat berlebih padahal tidak sedang melakukan aktivitas apapun. 

f. Mengalami cemas berlebih. 

g. Nafsu makan menurun dengan disertai dengan mual dan muntah-muntah. 

2. PENYAKIT GAGAL JANTUNG 

a. Sering mengalami sesak napas 

b. Lelah sepanjang waktu 

c. Pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki 

 

3. PENYAKIT JANTUNG REMATIK 

a. Pusing. 

b. Dada terasa sakit dan nyeri. 

c. kelelahan yang amat sangat. 

d. Napas menjadi lebih pendek 

4. PENYAKIT JANTUNG BOCOR 

a. Sering Sesak nafas 

b. Sianosis atau warna kebiruan pada pada mulut, bibir, serta membran mukosa 

yang melapisi permukaan hidung dan mulut bagian dalam 

c. Dasar kuku tangan dan kaki berbentuk cembung atau bulat yang disebabkan 

pembesaran tulang atau kulit di sekitar kuku 

d. Pingsan 



 

 

e. Tumbuh kembang terhambat 

f. Mudah lelah 

g. Berat badan susah naik 

5. PENYAKIT KATUP JANTUG 

a. Sering sesak nafas 

b. Dada terasa sakit dan nyeri 

c. pusing 

d. Mengalami kelelahan yang sangat 

e. Denyut jantung berdetak tidak karuan 

f. Berat badan bertambah 

g. Sering pingsan 

h. pembengkakan pada bagian kai dan pergelangan kaki. 

6. PENYAKIT OTOT JANTUNG 

a. pembengkakan pada bagian kaki dan pergelangan kaki 

b. Batuk terutama saat sedang berbaring 

c. Perut kembung 

d. Kelelahan 

e. Kesulitan bernapas 

f. Denyut jantung tidak normal 

g. Pusing 

h. Pingsan 

i. Dada terasa sakit dan nyeri 

j.  

7. PENYAKIT ARITMIA JANTUNG 

a. Rasa berdebar di dada. 

b. Denyut berdetak lebih cepat atau takikardia. 



 

 

c. Denyut berdetak lebih lambat atau bradikardia. 

d. Kelelahan. 

e. Pusing. 

f. Sesak napas. 

g. Nyeri dada. 

h. Pingsan. 

8. PENYAKIT JANTUNG  BAWAAN 

a. Nafsu makan menurun 

b. Berat badan menurun 

c. Cepat lelah 

d. Mengeluarkan keringat berlebih 

e. Kulit berubah kebiruan 

f. Terjadi kelainan pada kuku dan ujung jari yang disebut jari tabuh 

g. Pembengkakan pada jaringan dan atau organ tubuh 

h. Napas menjadi cepat dan pendek 

i. Dada terasa sakit 

9. PENYAKIT JANTUNG ANGINA PECTORIS 

a. Sesak napas 

b. Tubuh terasa lelah padahal tidak habis melakukan aktivitas apapun 

c. Mual 

d. Pusing 

e. Sering merasa gelisah 

f. Sering mengeluarkan keringat berlebih 

10. PENYAKIT JANTUNG BENGKAK 

a. Sesak napas, terutama saat beraktivitas dan tidur dalam posisi berbaring datar 

b. Pembengkakan pada bagian sekitar perut  dan kaki 



 

 

c. Berat badan naik 

d. Mudah lelah 

e. Jantung berdetak tidak berirama atau palpitasi 

f. Dada terasa sakit dan nyeri 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


