A. PENGERTIAN
D. BAHAYA YANG DITIMBULKAN
DIARE
1. Kehilanagan cairan tubuh
2. Lemah dan lesu
3. M e n i n g g a l k a r e n a b a n y a k
mengeluarkan cairan jika tidak
segera ditangani

E. UPAYA PENCEGAHAN
DIARE
1. Menjaga k e b e r s i h a n
khususnya tangan dan
mulut
2. Air harus dimasak apabila
mau dijadikan air minum
3. Biasakan mencuci tangan
sebelum memegang
makan
4. Biasakan sayuran dicuci
bersih sebelum di masak

Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Makassar

Diare adalah mencret atau mencret atau
buang air besar lebih dari 4 x sehari
dengan bentuk tinja encer atau cair

B. PENYEBAB DIARE
1. Lingkungan yang kotor
2. Penurunan daya tahan tubuh
3. Perilaku atau kebiasaan yang
jorok seperti bayi yang suka
mngemut tangan, kebiasaan
mencuci botol susu dengan cara
yang tidak benar
4. Pengolahan makanan yang
tidak bersih contoh dalam
membuat makanan seperti
bubur tehniknya tidak benar

C. TANDA DAN GEJALA
1. Mula-mula akan gelisah dan
cengeng
2. Buang air besar lebih dari 4x
sehari
3. Suhu tubuh meningkat
4. Nafsu makan berkurang
5. Mual dan muntah
6. A n a k t a m p a k p u cat d a n
lemah
7. B e r a t b a d a n b e r a n g s u r
menurun

DIARE

LARUTAN GULA GARAM
A. PENGERTIAN
Suatu cara yang bisa dilakukan oleh
keluarga untuk mencegah dan
mengobati mencret pada anak yang
manfaatnya hampit sama dengan oralit

B. BAHAN DAN ALAT
1) gelas belimbing (200 cc) yang berisi air
hangat
2) 1 sendok makan gula pasir
3) Seujung sendok makan garam
4) Cara membuat LGG
Siapkan gelas yang berisi air minum
hangat 200 cc, Kemudian masukan
satu sendok makan gula pasir,
tambahkan seujung sendok garam
dapur dan aduk hingga merata

ORALIT
A. PENGERTIAN
Suatu serbuk yang digunakan untuk
mencegah dan mengobati muntaber, diare
atau mencret pada anak

B. CARA MEMBUAT ORALIT
Satu bungkus oralit dilarutkan dalam 1 gelas
air matang (200 cc) kemudian diaduk
sampai merata

C. CARA PEMBERIAN ORALIT
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Berikan pada anak kurang dari 2 tahun
dengan menggunakan sendok makan setiap
1-2 menit, bagi anak yang sudah besar dapat
diberikan dengn menggusnakan gelas, jika
tidak muntah sebanyak 50-100 ml tiap kali
berak

C. CARA PEMBERIAN LGG
Diberikan setiap anak mencret, dapat
juga diberikan setiap anak atau bayi
merasa haus dan minta minum sebanyak
50-100 ml tiap kali berak.

MENCEGAH LEBIH BAIK
DARI PADA MENGOBATI

