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25th Asmiha akan digelar pada 15-17 April
2016 bertempat di Ritz-Carlton Hotel, tinggal
beberapa hari lagi. Disela-sela kesibukanya
menjelang hari H-nya, Dr. Daniel PL Tobing,
selaku Chairman Organizing Committee berhasil diwawancarai, berikut petikannya:
Kalangan mana saja yang dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan Asmiha ini?
Target kita adalah Cardiologist karena ini
merupakan acara tahunan daripada dokter-dokter jantung yang mana tujuannya adalah memberikan informasi atau wawasan baru tentang
perkembangan bidang ilmu kardiologi, namun
diluar daripada itu ternyata dengan berkembangnya jaman dan sebagainya penggemarnya
bukan hanya kardiologis saja bahkan dokter
umum pun boleh, bukan itu saja dokter-dokter
semuanya yang berkaitan atau berhubungan
dengan disiplin ilmu jantung juga iya, contohnya dokter bedah jantung, dokter dari bidang lain seperti dokter saraf, dokter di bidang
intensif jantung, semua itu mereka boleh hadir,
bahkan penyakit dalam sekalipun banyak juga
yang terlibat, silakan, wellcome.
Rencana yang membuka acara Asmiha 25?
Biasanya kita minta perwakilan dari Departemen Kesehatan, atau langsung Menteri
Kesehatan, namun berhubung agak sulit untuk
mencocokan waktunya dengan kita, biasanya
Menteri Kesehatan akan mengirim wakilnya selevel Dirjen, baik itu Dirjen Pelayanan,
Dirjen Kerumahsakitan, dan sebagainya.
Adakah tamu undangan spesial dari luar
negeri yang diharapkan hadir?
Di setiap Asmiha ada suatu sesi kerjasama
atau join sesi dengan perhimpunan ahli jantung
di luar negeri yaitu Eropa dan Amerika, karena
kita juga afiliasi dengan mereka sehingga setiap
tahun pasti kita akan mengundang mereka. Kali
ini memang lebih istimewa, karena dari bebe
rapa tamu pembicara di dalam sesi tersebut itu
ternyata adalah mereka-mereka yang memang
terkenal dan pakar dibidang kardiologi, yang
kita biasanya dengar dan baca tulisannya di
buku-buku teksbook, jadi mereka kali ini bisa
datang ditengah kesibukan mereka, mereka
yang dari Amerika, kemudian ada Prof. Salim
Yusuf, yang terkenal di bidang obat-obatan
anti platelet akan datang mewakili World Heart
Federation. Diluar kegiatan Asmiha juga kita
khusus akan bertemu dalam round table discussion dengan Prof Salim Yusuf dan Departemen

Kesehatan, kita akan menginisiasi semacam
suatu kegiatan bersama. Jadi tamu istimewa
kali ini ada Prof. Salim Yusuf, Prof. Miserli,
Alan S. Maisel ahli dalam biomarkers dan ahli
hipertensi, dan dari Australia juga ada.
Tamu undangan spesial dari dalam negeri?
Kalau dulu memang kita pernah mengundang Gubernur, waktu itu Jokowi, dalam suatu
sesi khusus yang memang kita tampilkan kaitan
dengan jantung, kali ini kita tetap tampilkan sesi
tersebut namun kali ini untuk pemerintah dae
rah atau Dinkes kita nggak terlalu melibatkan,
hanya Depkes yang kita libatkan. Tapi dari sisi
temen-temen di seluruh Indonesia kita undang
untuk kaitan dengan tata laksana pasien jantung
yang lebih global atau lebih bisa dimanfaatkan
di daerah yang sangat terpencil.
Point-point / acara Asmiha yang paling menarik?
Pada setiap Asmiha pasti ada suatu ke
khususan yang menampilkan latar belakang
masalah, Asmiha kali ini kita ingin menampilkan, bahwa kita masih ada kesenjangan antara
pelayanan di daerah terpencil dengan di perkotaan ataupun daerah yang maju, kita ingin menjembatani kesenjangan ini, gimana caranya?
Kita ada program, kita pernah coba di Jakarta
itu cukup baik untuk dilaksanakan di daerah,
bagaimana kita mengenali, mendeteksi penya
kit jantung secara awal dan dini sehingga bisa
ditatalaksana dengan baik dan selayaknya. Nah,
itu kita akan sosialisasikan supaya kesenjangan
itu berkurang. Cara kedua, yang lainnya adalah,
bagaimana kita memberikan wawasan yang
lebih baik, jadi perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu yang kali ini spesifik adalah tata
laksana pasien dengan serangan jantung, dimana pedomannya itu Guide Line dari Eropa
yang baru di-launching bulan Agustus 2015 di
Eropa sana. Jadi itu yang akan kita sampaikan
bagaimana aplikasinya daripada Guide Line itu,
kalau di Indonesia bagaimana, karena saya kira
tidak semua ikut dalam acara ini pasti hanya
sekian orang dari 800 sekian ahli jantung. Itu
yang spesifik, yang lainnya sih, adalah ilmuilmu baru tapi yang khusus itu.
Dalam tahun ini akan ada naskah-naskah
hasil penelitian yang akan dimasukkan ke
dalam European Heart Journal?
Sejak awal memang sudah kita sosialisasi
bahwa abstrak ataupun penelitian-penelitian
yang disampaikan oleh para peserta Asmiha

yang memang terpilih, nantinya akan kita publikasi di salah satu jurnal Eropa yang paling
bergengsi European Heart Journal di lembar
suplemen dan itu memang baru pertama kali,
yang nantinya bisa menjadi nilai tambah. Ya,
itu salah satu kebanggaan tersendiri
Harapan yang ingin dicapai dengan kegiatan Asmiha ini? Baik saat acara ataupun
selepas acara?
Secara keilmuan dan sebagainya, pada
saat Asmiha, kita sebagai panitia penyelenggara berharap banyak yang berpartisipasi, baik
dari peserta maupun dari mitra kita. Yang ke
dua, dampaknya sebenarnya adalah bagaimana
kita menangani pasien-pasien jantung di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil, jadi itu yang ingin kita lihat dan juga
bagaimana kita mengetahui hal itu tentu kita
tidak terlepas dan tetap mempertahankan sistim
rujukan dan itu kita catat atau kita kumpulkan
datanya sehingga nanti apa hasilnya akan bisa
setidak-tidaknya terlihat lah di dalam sistim rujukan tersebut.
Undangan Panitia Asmiha...
Kita itu belajar tidak melihat usia dan sebagainya, dan juga ilmu bisa didapat dimana
saja, nah di Asmiha ini mudah-mudahan kita
bisa menambah ilmu dan wawasan apalagi
didalam even kali ini kita adalah even dimana
merupakan juga ulang tahun Asmiha yang ke
25, saya sih berharap semua kardiolog terutama khususnya bisa hadir dalam acara ini dan
mendapatkan manfaat daripada acara Asmiha
ini dan tidak putus-putusnya juga belajar untuk
menambah wawasan kita dalam hal pelayanan
pasien secara konprehensif.*

