PENGERTIAN

DEMAM
PADA ANAK

Demam adalah kenaikan suhu
tubuh diatas 37,8˚C (suhu oral atau
aksila) atau suhu rektal.

TANDA DAN GEJALA
1. Anak lebih rewel, suhu tubuh tinggi
dari 37,8˚C - 40˚C
2. Kulit kemerahan
3. Hangat
4. Peningkatan frekuensi pernapasan
5. Menggigil
6. Dehidrasi
7. Kehilangan nafsu makan

KOMPLIKASI
1.
2.
3.
4.

Dehidrasi
Halusinasi
Kejang demam
Penyakit serius yang tidak
terdeteksi dan berubah ke tahapan
yang parah

TIPE DEMAM
1. Demam septik
Suhu badan naik pada malam hari
dan turun kembali pada pagi hari
2. Demam remiten
Suhu badan dapat turun setiap hari
tetapi tidak pernah mencapai suhu
badan normal.
3. Demam intermiten
Suhu badan turun ketingkat yang
normal selama beberapa jam dalam
satu hari.
4. Deman kontinyu
Variasi suhu sepanjang hari tidak
berbeda lebih dari satu derajat
5. Demam siklik
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TANDA DEMAM PERLU
PENANGAN LANJUTAN

PENANGANAN
SEGERA
1. Pastikan suhu ruangan
cukup baik
2. Gunakan termometer untuk
memeriksa
3. Pastikan anak tidak merasa
kedinginan atau kepanasan
4. Buat lingkungan senyaman
mungkin untuk anak anda
dapat beristirahat
5. Kompres dengan air biasa
atau agak dingin
6. Berikan makanan yang
mudah dicerna dan yang
disukai anak anda
7. Berikan obat-obatan sesuai
dosis dan aturan pakainya

1. Tubuh anak menjadi lebih lemas dan
kesadaran berkurang
2. Reaksinya tubuh kurang rensponsif
3. Lebih sering tidur dan sulit untuk
dibangunkan
4. M e n g a l a m i g a n g g u a n d a l a m
bernapas
5. Mengalami gejala dehidrasi seperti
jarang buang air kecil, menangis
tanpa keluar air mata, dan sedikit
berkeringat walaupun udara panas
6. Muntah disertai sakit kepala atau
leher terasa kaku
7. Bagian dalam dari bibir atau kulit
terlihat pucat atau mulai membiru
8. Mengalami sakit pada bagian dalam
telinga
9. Mengalami kejang
10. Demam tinggi yang disertai ruam
11. M e n g a l a m i m u n t a h y a n g
berkelanjutan dan tidak kunjung
mereda
12. Jika anak anda berusia 0-6 bulan
dengan demam 38˚C atau lebih,
sebaiknya dibawa ke dokter
diperiksa. Jika anak diatas 6 bulan,
sebaiknya dibawa ke dokter jika
telah menderita demam lebih dari 24
jam.

