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Jum’at 8 April 2016, menjelang pelaksana
an Annual Scientific Meeting of Indonesia
Heart Association (Asmiha) ke-25, kami
berhasil mewawancarai Dr. Basuni Radi,
sebagai ketua Scientific Committee, berikut petikannya:
Adakah perbedaan Asmiha 25 ini de
ngan Asmiha-Asmiha terdahulu?
Asmiha digelar untuk menunjukkan
perkembangan terakhir dari teknologi, ke
ilmuan maupun pelayanan dalam bidang
kardiovaskular.
Secara umum, Asmiha ini nyaris sama
dari dulu sampai sekarang konsepnya sama,
ada Workshop, ada Symposium, Joint Session dengan Perhimpunan-perhimpunan
Jantung dari Negara-negara lain, Working
Group Track masing-masing Kelompok
kerja punya sesi dan mengisi disitu, Abstrak Investigator Award sama paper ada
setiap saat, yang berbeda hanyalah judulnya saja.
Abstrak yang masuk banyak, pada
tahun ini dimasukkan kedalam European
Heart Journal, sedang tahun-tahun lalu
belum.
Joint session sama, cuma tema saja
yang selalu berbeda.
Dampak apa yang ingin dicapai dengan
kegiatan Asmiha 25 ini untuk anggota
PERKI ataupun untuk peserta lain
nya?
1. Keilmuan; setiap tahun kita ter-Update perkembangan terbaru, dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang top
dari organisasi-organisasi kardiologi baik
dari dalam negeri maupun luar negeri.
Keilmuan ini tidak hanya untuk spesialis
Jantung dan Pembuluh Darah saja, masih
bisa diikuti oleh spesialis lain seperti Penyakit Dalam, Neurologi, atau yang lainnya, Dokter Umum pun bisa.
2. Skill atau kemampuan tertentu/
keahlian khusus; Ini bisa dituangkan dalam Workshop. Workshop-nya ada untuk
Dokter Spesialis dan juga Workshop untuk
Dokter Umum jadi masing-masing akan
mendapatkan manfaat disitu.

3. Bagi para Peneliti ataupun para
Penulis yang hasil penelitian atau tulisannya ingin dipajang sehingga orang lain
bisa baca, dapat tersalurkan di Asmiha ini.
Dari sekian simposium ataupun
workshopnya yang diadakan mungkin
ada yang paling menarik?
Masing-masing punya ciri khas, mi
salnya begini, walaupun Workshop ini
diselenggarakan setiap tahun itu sama,
tetapi selalu menarik. Misalnya, Acute
Heart Failure selalu penuh karena itu adalah menyangkut kondisi-kondisi keadaan
yang sering dihadapi di lapangan, Dokter
Umum pun sering ikut, Heart Failure juga
begitu. Arrhythmias juga selalu menarik.
Echocardiography, setiap tahun selalu ada,
Echocardiography Congenital maupun
Basic Trans-Esophageal Echocardiography, yang untuk kardiologis, dia sangat
spesifik karena penting untuk peningkatan
kemampuan untuk dokter spesialis jantung. Workshop Echocardiography Congenital setiap tahun berbeda-beda, untuk
sekarang Duct Dependent Circulation, dan
kita mulai dengan Basic Trans-Esophageal
Echocardiography ini kompetensi dasar
untuk spesialis jantung. Exercise Testing

setiap tahun ada. MRI in Cardiovascular
Diseases yang baru kita coba. Vascular
berganti-ganti tiap tahun. Balloon Mitral
Valvuloplasty ini tindakan intervensi yang
sudah lama tetapi masih tetap penting
untuk di negara kita karena masih banyak
orang dengan penyakit katup. Semuanya
menarik dan semuanya selalu ada peserta,
dan antusias walaupun setiap tahun diadakan, peserta akan terus ikut karena keterbatasan tempat, jadi setiap tahun tidak bisa
banyak. Tetapi ini semuanya penting.
Para pelakunya ini juga adalah working group, masing-masing working group
membuat workshop tetapi setiap tahun
temanya atau materinya akan berbedabeda walaupun dalam bidang yang sama.
Ada 12 workshop yang digelar di Asmiha
ke-25 ini.
Pesan untuk calon peserta?
Asmiha itu ibarat menu makanan yang
enak, didalamnya ada materi-materi dari
para pembicara dari berbagai sudut dunia,
para ahli yang terkenal, temanya juga kita
sesuaikan secara update, tetapi akan mudah dicerna karena sesuai dengan kondisi
perkembangan sekarang.
Silakan nikmati dari segi keilmuan,
dari segi skill dan juga dipakai ajang untuk bertemu dengan teman-teman lama.
Pokoknya kalau nggak datang rugi....ha ha
ha (tertawa)*

