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KATA PENGANTAR

DIare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang
-na. Keadaan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian dan
al<itan, dibeberapa daerah dapat menlmbulkan KLB/wabah dengan sejumlah kematian.

Usaha untuk mengatasi masalah tersebut telah dimulai sejaktahun 1981 dengan
Pengembangan Program Pemberantasan Penyakit Diare (P4 D) sebagai peningkatan
program pemberantasan penyakit kolera dan gastroenteritis akuta. Strategi pendekatan-
ny£ adalah melaksanakan upaya rehidrasi, terutama rehidrasi oral serta pengobatan
medikamentosa yang rasional sesuai indikasi dan disertai upaya penyuluhan
perjc(3gahan yang efektif.

Secara kuantitatip strategi tersebut dijabarkan dalam perencanaan per Pelita
daii target tahunannya yang pencapaiannya dilaksanakan di puskesmas sebagai ujung
tonib^. Untuk meningkatkan kemampuan puskesmas baik secara kualitas maupun
kus ntitas dalam melaksanakan pemberantasan penyakit diare (P2 Diare),petugas
pelaksana di puskesmas perlu memiiiki buku panduan yang praktis serta
operasional.

Semua aspek manajemen operasional program pemberantasan penyakit diare
diuhaikan secara sederhana dan sistematis.
Diliaijapkan buku ini akan dapat membantu petugas puskesmas secara operasional untuk
mencapai tujuan program P2 Diare.

Jakarta, Februari 1994
KERALA DIREKTORAT P2 ML

DIT PPM &

dr. HTDjumhana S, MPH
NIP.: 140050264





KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PPM & PLP

GBHN yang ditetapkan oleh MPR 1993 antara lain mengamanatkan bahwa pada
Pfe ita VI, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
pdmerataan jangkauan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat termasuk perbaikan gizi. Dalam pada itu, pelaksanaan Pelita VI akan
dinulai pada April 1994 yang merupakan tahap awal pelaksanaan Pembangunan

ngka Panjang Tahap II.

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1993 tersebut, maka ketrampilan dan
itas pelayanan oleh petugas kesehatan harus terus ditingkatkan termasuk

rampilan dalam pelayanan pemberantasan diare dirasakan sangat perlu, karena
S2 ai ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan yang penting di

dnesia. Kualitas pelayanan kesehatan yang memadai tentu akan mempercepat
a]|^a penurunan angka mortalitas dan morbiditas diare. Oleh sebab itu penerbitan

ijj ini dimaksudkan untuk menunjang upaya tersebut. Buku ini memuat berbagai
p^k pemberantasan penyakit diare yang dapat menjadi rujukan bagi petugas
uskesmas maupun tenaga kesehatan lain pada umumnya.
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Dalam deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Anak (World Summit for Children)
ng dikeluarkan pada tanggal 30 September 1990 di New York Amerika Serikat,
ara lain disepakati bahwa keberhasilan penurunan sebesar 25% kematian balita
bat diare merupakan salah satu target global kesehatan anak.

Keberhasilan upaya pemberantasan penyakit diare di Indonesia sekaligus
juga akan memberikan kontribusi daiam mencapai target global penurunan angka
mortalitas dan morbiditas diare di dunia.

Penyusunan dan penyebaran buku pedoman P2 Diare ini, sangat bermanfaat
Ujk meningkatkan kemampuan para petugas kesehatan, sehingga pelaksanaan

r^.jgram P2 Diare akan lebih mantap dan mutu pelayanan yang menjadi lebih
m(jningkat sesuai dengan penekanan pada Pelita VI.

Semoga buku ini akan bermanfaat dalam rangka menunjang peningkatan
kelsehatan anak dan peningkatan derajat kesehatan rakyat pada umumnya.

Jakarta, Februari 1994
Direktur Jenderal PPM & PLP

dr. Hadi M. Abednego, SKM
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PENDAHULUAN

Later Belakang

Diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk
dkn konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi
b jrak lebih dari biasanya (iazimnya tiga kali atau lebih dalam sehari).

Penyakit diare ini masih merupakan salah satu masaiah kesehatan masyarakat
yang utama di Indonesia. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan dan diare
nrenyebabkan kehiiangan cairan tubuh (dehidrasi) yang tepat mengakibatkan
k(}matian biia tidak mendapat pertoiongan yang tepat serta beberapa etioiogi diare
s^psrti kolera dapat menimbulkan letusan/KLB.

Angka kesakitan diare saat ini adalah sekitar 230-330 perseribu penduduk
uihtuk semua golongan umur dan 1,6-2,2 episode diare setiap tahunnya untuk golongan
uijngr balita.

Angka kematian diare pada golongan umur balita adalah sekitar 4 perseribu
bilita. Diare, ISPA dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan
tigaj penyebab utama kematian pada golongan umur balita.

Berbagai faktor mempengaruhi kejadian diare, diantaranya adalah faktor
lirigkungan, gizi, kependudukan, pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan perilaku
masyarakat. Setiap tahunnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) sekitar 100 letusan
di beberapa daerah. Walaupun jumlah kematiannya hanya sekitar 0,01 dari jumlah
ke n-atian dalam keadaan endemis, tetapi KLB Diare banyak meresahkan penduduk
dan mempunyai dampak politis serta angka fatalitasnya bisa mencapai beberapa
pililph kali angka fatalitas pada keadaan endemis.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Penyebab Terjadinya Diare

Berbagai penyebab diare dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Peradangan usus oleh agen penyebab, yaitu:

Bakteri, virus dan parasit (protozoa, cacing perut dan jamur) adalah penyebab
peradangan pada usus.

2. Keracunan makanan/minuman, baik yang disebabkan oieh bakteri maupun
bahan kimiawL

3.\Kekurangan gizi, yaitu kekurangan energi protein.

t. intoierans terhadap faktosa (susu kaieng) ataupun aiergi terhadap susu sapi.

immune defisiensi.



3. Cara Penularan

nfeksi oleh agen penyebab terjadi bila makan makanan atau air minum yang
terkontaminasi tinja atau muntahan penderita diare. Penularan langsung juga dapat
terjadi Dila tangan yang tercemar dipergunakan untuk menyuap makanan.

4. Beberapa istilah diare

4.1 Dhre akut iaiah diare yang berlangsung kurang dari 2 minggu.

4.2 Diare persisten iaiah diare yang beriangsung lebih dari 2 minggu.

4.3 Disentri iaiah diare yang disertai darah dengan ataupun tanpa iendir

5. Sejcirah Program P2 Diare :

Untuk mengatasi masalah yang disebabkan diare, dilakukan upaya
pemberantasan penyakit diare yang secara resmi ditolak pemerintah sejak th. 1981.
Upaya ini sebagai penjelasan dari kegiatan penanggulangan penyakit kolera dan gastro
enteritis (dimulai sejak tahun 1961) berdasarkan kenyataan pelaksanaan dilapangan
serta sesuai dengan resoiusi World Health Assembly no. 31. 44 th. 1978. Hal ini
disebabkan karena ditemukannya upaya Rehidrasi Oral (URO) dengan cairan oral
elektrclit (oralit) yang tidak saja efektif untuk penyakit kolera tetapi juga untuk penderita
diare semua golongan dengan segala macam sebab. Dengan pendekatan URO,
kegiatan dapat dikembangkan tidak hanya terbatas pada sarana kesehatan yang
sudah ada, tetapi juga kepada masyarakat luas melalui kader dan Ibu rumah tangga.

Program Pemberantasan Penyakit Diare (P2 Diare) disusundan diaturoleh pemerintah,
sedan gkan pelaksanaannya dilakukan secara serasi dan seimbang oleh sektor pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam upaya yang bersifat menyeluruh dan dilaksanakan secara
terpadu.Ditingkatnasional program P2 Diare dikelola oleh Sub Direktorat Pemberantasan
Penyakit Diare, Kecacingan dan Parasit Perut, Direktorat Pemberantasan Penyakit
Menu

Kegiatan Pelayanan diselenggarakan melalui sistem pelayanan statis dan dinamis
dari sbktor pemerintah dan swasta serta meningkatkan peranan dan tanggung jawab

irakat.maya

Pada tahun 1983 kegiatan lebih digalakkan melalui keterpaduan KB Kesehatan,
dimana pemberantasan penyakit diare adalah salah satu komponen dari lima program
prioritas yang saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu mempercepat
penurunan angka kematian bayi dan anak balita.

ar Langsung.
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PEMBERANTASAN PENYAKIT DIARE

Tujuan P2 Diare pada Repelita VI.

Menurunkan angka kematian karena diare.
Pada ballta, kematian oleh penyakit diare dari 4 menjadi 3 per 1000 balita per
tahun.

Pada KLB, angka fatalitas diare agar menjadi dibawah 1,5%.
Menurunkan angka kesakitan karena penyakit diare.
Pada balita dari 2,0 menjadi 1,5 episode per tahun.
Pada semua umur, dari 330 menjadi 280 per 1000 penduduk.

Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan mencakup langkah-langkah pokok kegiatan untuk mencapai
uan dan target yang telah ditetapkan.

Tatalaksana penderita diare yang tepat dan efektif.

a. Tatalaksana penderita diare di rumah.
Segera tangani setiap penderita diare, yaitu dengan:
*  Meningkatkan pemberian cairan rumah tangga ataupun berilah oralit bila

ada.

*  Meneruskan makanan yang lunak dan tidak merangsang selama diare dan
makanan extra sesudah diare. ASI (air susu ibu) juga diteruskan. Buah-
buahan dapat diberikan.

*  Membawa penderita diare ke sarana kesehatan, apabila terdapat tanda-
tanda tertentu

b. Tatalaksana penderita diare di sarana kesehatan/pojok oralit.
* Rehidrasi oral, yang terbaik adalah dengan oralit.
*  Penderita dengan dehidrasi berat dan tidak bisa minum, diberikan cairan

intravena (IV) dengan larutan Ringer laktat (RL).
*  Penggunaan obat secara rasional.

Antibiotika hanya diberikan untuk indikasi yang jelas
Antidiare tidak dianjurkan

*  Nasihat meneruskan makanan (termasuk ASI) dan cairan rumah tangga.
" Nasihat bila penderita harus kembali ke sarana kesehatan.
*  Nasihat mencegah terjadinya diare dimasa yang akan datang.



2.2. Upaya pencegahan penyakit diare yang sudah terbukti efektif, merupakan
^trategi untuk mencapai tujuan, yaitu:

* Meningkatkan penggunaan ASI (air susu ibu).
* Memperbaiki praktek pemberian makanan pendamping ASI.
* Air bersih untuk air minum dan kebersihan (hygiene).
* Cuci tangan.
* Penggunaan jamban yang benar.
* Pembuangan tinja yang tepat, termasuk tinja anak-anak.
*  Immunisasi campak.

3. Keijiatan

Jntuk mencapai tujuan program, diperlukan kegiatan-kegiatan sbb
Penyusunan Target Program
Tatalaksana Penderita

Pengelolaan suplai logistik oralit
Pencegahan
Penggerakan peran serta masyarakat.
Surveilains & Prosedur Penanggulangan KLBA/Vabah
Pemantauan

Evaluasi.
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PENYUSUNAN TARGET

PROGRAM P2 DIARE Dl PUSKESMAS

Tujuan

Membuat rencana target P2 Diare di wilayah kerja Puskesmas berdasarkan data
dasar setempat.
Dapat menentukan kebutuhan penunjang untuk mencapai target yang telah
ditentukan.

Dapat memperkirakan perkembangan program dan kemungkinan perbalkannya.

Iraktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Target

ahd

P

(IpU
s

Untuk mencapai tujuan program P2 Diare di atas, misalnya, untuk menurunkan
ka kematian karena diare, perlu ditetapkan jumiah penemuan dan pengobatan

rjderita diare. Jumiah penderita yang akan diobati pertahun di suatu wilayah kerja
SKESMAS) dapat disebut "Target". Jadi Target adalah sesuatu yang ditetapkan

delumnya dan biasanya dalam bentuk kuantitatif. Target hendaknya diperhitungkan
cara rasional sehingga dapat dikerjakan dan dicapai dalam waktu yang sudah

ditentukan. Dengan demikian perlu diperhitungkan tersedianya prasarana dan sarana
pjepdukung.

Di bawah ini beberapa faktor yang perlu diperhitungkan dalam memperkirakan
target yaitu antara lain :

- Jumiah penduduk
- Jangkauan pelayanan
-  Insiden diare

- Kemampuan pelayanan
- Penggunaan pelayanan

i.1 Jumiah Penduduk

Jumiah penduduk di suatu wilayah kerja (PUSKESMAS) terdiri dari beberapa
golongan umur seperti antara lain golongan bayi, anak balita, anak sekolah,
remaja dan sebagainya. Apabila sasaran suatu program ditujukan/diutamakan ter-
hadap salah satu golongan umur diatas maka sasaran program itu disebut
Penduduk Sasaran.

Sebagai contoh :
- Penduduk sasaran program imunisasi adalah bayi
- Penduduk sasaran Program P2 Diare adalah balita dengan tetap memperhatikan

golongan umur lainnya

Balita adalah suatu golongan umur tertentu dari penduduk yang mempunyai resiko
tinggi terhadap diare. Hal ini dapat dipahami karena masih terbatasnya kekebalan
/  daya tahan tubuh, perilaku hidup sehat dan kurangnya sarana kebersihan
perorangan dan lingkungan.



Proporsi balita biasanya tersedia di kantor Statistik setempat. Data ini selalu
diperbaharui secara periodik. Dengan demikian kita dapat memperkirakan jumlah
balita yang ada didaerah itu.

SeDagai contoh :
- F roporsi bay! sekitar 3,5 % X jumlah penduduk
- Proporsi balita sekitar 12,5 % X jumlah penduduk

Angka proporsi diatas adalah proporsi nasional sebaiknya setiap daerah mempunyai
angka proporsi sendiri sehingga dapat memperkirakan jumlah penduduk sasaran
yang lebih tepat

2.2 Jangkauan Pelayanan

Jarigkauan pelayanan (Akses) program P2 Diare adalah tersedianya pelayanan
yaiju tersedianya petugas/kader dan oralit, baik di sarana kesehatan, Posyandu,

, Pos obat serta kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan
ter^ebut. Kemudahan diatas dapat diartikan sebagai adanya prasarana/sarana di
masyarakat untuk memperoleh pelayanan itu. .

Sebagai contoh :
- Jarak antara pelayanan dan masyarakat relatif dekat
- Tsrsedianya jalan/jembatan dan transportasi yang memadai
- Kemampuan masyarakat untuk membayar ongkos transportasi dan pelayanan

Berdasarkanpertimbangan diatas dapat diperkirakan berapa jumlah penduduk
sasaran yang telah terjangkau pelayanan.

Set)agai contoh :
- Psnduduk terjangkau tahun lalu 70 % (1992)
- Psnduduk yang akan terjangkau tahun depan 80 % (1993)
- Psnduduk yang akan terjangkau tahun berikutnya 90 % (1994)

Proporsi jangkauan di atas dapat diperkirakan dengan pertimbangan :
- Pemambahan PUSKESMAS, PUSTU, POSYANDU, Petugas Kesehatan, Kader
dan sebagainya
P omosi penggunaan oralit
Pelaksanaan pelatihan petugas kesehatan dan kader

- Pisningkatan peranserta masyarakat
Poningkatan sarana dan prasarana di masyarakat

2.3 Insfflen Diare

Insiden diare adalah kesakitan diare baru (semua umur) per tahun. Sedangkan
angka kesakitan diare baru balita pertahun disebut episode diare balita. Jumlah
penderita diare balita besarnya 60-71% penderita diare semua Umur.
Ancka kesakitan di Indonesia pada akhir Repelita V sekitar 300 per 1000 penduduk,
sedangkan episode diare balita adalah 1,0 - 2,0 kali per tahun.



2.A

Sebagai contoh :
Penderita diare semua umur = Jumlah penduduk puskesmas kali angka kesakitan
= 30.000 X 300/1000 = 9.000 penderita.
Penderita diare balita : Jumlah baiita x episode = 30.000 x 12,5% (balita) x 1,5
(episode) = 5.625 penderita

- Proporsi penderita diare balita adalah 5.625 : 9.000 =0,625. atau 62,5% penderita
diare semua umur

Catatan:

* menentukan jumlah penderita diare dapat digunakan angka kesakitan diare
* angka kesakitan diare dan episode balita, sebaiknya diperoleh dari puskesmas
setempat. Apabila tidak tersedia dapat dipakai angka dari tingkatan yang lebih
tinggi (Dati II, I atau nasional)

Kemampuan Pelayanan (yang sebenarnya)

Dengan memahami uraian di atas
pelayanan pertahun di Puskesmas.

kita dapat memperkirakan kemampuan

Sebagai contoh :
- Jumlah penduduk PUSKESMAS 30.000 jiwa.
- Proporsi jangkauan pelayanan 70 %.
- Proporsi balita 12,5 %
- Angka kesakitan (semua umur) 300/1000
- Episode diare balita 1,5 x per tahun
- Proporsi penderita balita 62,5 %.
Maka kemampuan pelayanan tahun yang lalu (1992) sebesar = 30.000 X 70 %

I  X 12,5% X 1,5 X 1000/625 penderita = 6300 penderita diare semua umur atau
: 30.000 X 70 % x 300/1.000 = 6.300 penderita diare semua" umur.

2. * Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan adalah penderita yang berkunjung ke sarana kesehatan
( Puskesmas, Posyandu/Kader) per tahun. Cakupan pelayanan Itu sering disebut
pencapaian pelayanan atau realisasi pelayanan per tahun.
Cakupan pelayanan penderita per tahun sering dibandingkan dengan target
pelayanan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di bawah ini adalah proporsi
cakupan pelayanan.
Sebagai contoh :
Cakupan pelayanan tahun lalu = 900 (penderita 1992)
- Proporsi cakupan pelayanan adalah :
Jumlah cakupan pelayanan : Jumlah kemampuan pelayanan x 100 % =
(900 :6.300) x 100 % = 14,3 %.

- Proporsi pelayanan di atas menunjukkan kemampuan pengelolaan suatu



program di suatu unit kerja (Puskesmas).

3. T arget Pelayanan

Sstelah diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelayanan
rraka dengan mudah dapat diperkirakan target pelayanan program P2 Diare di suatu
sarana kesehatan (PUSKESMAS).
S3bagai contoh :
Perkiraan target pelayanan yang akan datang (1993) adalah :

3.

3.

3.

3.

Kemampuan Pelayanan 1993 :

- Penduduk PUSKESMAS 30.000 jiwa
- Proporsi jangkauan pelayanan 80 %
- Proporsi penduduk sasaran 12,5 % (balita)
- Angka kesakitan diare (semua umur) 300/1000
- Episode balita 1,5 per tahun
- Proporsi penderita balita 62,5 %
- Proporsi cakupan pelayanan th. 1992 = 14,3 %
—>Kemampuan pelayanan th. 1993 :
- 30.000 X 80 % X 12,5 % x 1,5 x 1000/625 ^>= 7.200 penderita diare semua
umur atau : 30.000 x 80 % x 300/1.000 = 7.200 penderita diare semua umur

Apablla tidak ada perubahan kebijaksanaan program maka target
pelayanan 1993= 14,3 % x 7200 penderita = 1030 penderita.

Target tersebut dapat meningkat tajam apablla ada keglatan penunjang
yang berarti seperti: menlngkatkan promosi oralit, pelatihan manaj'emen
program dan sebagalnya. Sehlngga perklraan target pelayanan tahun 1993
akan nalk menjadi 1030 penderita x 20% (perklraan) = 1236 penderita. atau
1236 : 7200 x 100% = 17,2%yaltu ada kenalkan cakupan leblh kurang 3%
(17,2-14,3)% dari tahun sebelumnya.

Target pelayanan tahun berlkutnya (1994) dapat diperki rakan dengan
menglkuti langkah-langkah seperti diatas, yaltu :

- jumlah penduduk
- proporsi penduduk terjangkau
- proporsi penduduk sasaran
- Angka kesakitan diare (semua umur)
- episode balita
- proporsi penderita balita dan
- disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan program.
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1.

2.

2.

2.

BAB IV

TATALAKSANA PENDERITA DIARE

ljujuan :

Memberikan tatalaksana penderita diare dengan tepat dan efektif.

I]rinsip Tatalaksana Penderita Diare

1. Mencegah Terjadinya DehidrasL

Mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai darl rurnah dengan mem
berikan minum lebih banyak cairan rumah tangga yang dianjurkan. Macam cairan
yang dapat digunakan akan tergantung pada :
- kebiasaan setempat dalam mengobati diare
- tersedianya cairan sari makanan yang cocok
- tersedianya garam dan gula
- jangkauan pelayanan kesehatan
- tersedianya oralit.
Biia tidak mungkin memberikan cairan rumah tangga yang dianjurkan, berikan
air matang.

2J2 Mengobati dehidrasi

Biia terjadi dehidrasi (terutama pada anak), penderita harus segera dibawa ke
petugas kesehatan atau sarkes untuk mendapatkan pengobatan yang cepat
dan tepat, yaitu dengan oralit. Biia terjadi dehidrasi berat, penderita harus
segera diberikan cairan intrevena dengan Ringer laktat sebelum diianjutkan terapi
Oral.

3 Memberi Makanan

Berikan makanan seiama serangan diare untuk memberikan gizi pada penderita
terutama anak agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat
badan. Berikan cairan termasuk oralit dan makanan sesuai yang dianjurkan.
Anak yang masih minum AS! harus lebih sering diberi ASI.
Anak yang minum susu formula diberi lebih sering dari blasa (untuk anak umur
kurang dari 6 bulan dan belum mendapatkan makanan lain susu dapat diencerkan
separuhnya). Anak usia 6 bulan atau lebih termasuk bayi yang telah mendapat
makanan padat harus diberi makanan yang mudah dicerna sedikit-sedikit tetapi
sering. Setelah diare berhenti, pemberikan ekstra makan diteruskan seiama 2 minggu
untuk membantu pemulihan BB anak.



milik pbrpustakaan
DEP: KBSBHATAN

2.4 Mengobati masalah lain.

Tidak ada obat yang aman dan efektif untuk menghentikan diare.
C airan Rumah tangga yang dianjurkan adalah :
C airan yang mengandung karbohidrat atau protein dan garam misalnya : garam
air kelapa, air buah, sup, air tajin. konsentrasi natrium dalam cairan tersebut paling
tidak sekitar 50 m mol/l, ini setara dengan 3 gram garam dapur yang dilarutkan
alam 1 L air. Antibiotika hanya di berikan pada kasus disentri dan kholera.

3. Prosedur Tatalaksana Penderita Diare

3.1 Menilai derajat dehidrasi

Jihatlah :

Bagaimana keadaan umum anak tersebut ?
* apakah dia baik dan lincah ?
* apakah dia sakit, mengantuk dan cengeng ?
* apakah dia sangat mengantuk, tidak berdaya ?
atau tidak sadar ?

Apakah anak mengeluarkan air mata ?

Apakah matanya normal, cekung atau sangat kering dan cekung ?

Apakah mulut dan lidahnya basah, kering atau sangat kering ?
(raba lidah dan bagian dalam mulut dengan jari yang bersih dan kering
untuk mengetahui keadaan mulut & lidah anak).

Saat Saudara memberikan minum, apakah anak :
* minum biasa atau tampak tidak haus?
* minum banyak dan tampak haus?
* minum sedikit atau tampak tidak bisa minum?

F^eriksalah

Sewaktu kulit dicubit, apakah kembali dengan cepat, lambat atau sangat
lambat (lebih lama dari 2 detik).

(jjatatan : Hati-hati dalam mengartikan cubitan kulit karena :

pada penderita yang gizinya sangat jelek, kulitnya mungkin saja kembali
dengan lambat, walaupun dia tidak dehidrasi.

pada penderita yang obesitas (terlalu gemuk), kulitnya mungkin saja kembali
dengan cepat, walaupun penderita mengalami dehidrasi.
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=»ENENTUAN KESIMPULAN:

1. Baca Tabel penilaian darl kolom kanan ke kiri (C ke A)
2. Kesimpulan derajat penderita ditentukan dari adanya 1 gejala kunci ( yang dl

beri tanda bintang) ditambah minimal 1 gejaia yang lain (minimal 1 gejala) pada
kolom yang sama.

========> LIHAT BAGAN PENILAIAN DERAJAD DEHIDRASI I

BAGAN PENILAIAN DERAJAT DEHIDRASI

■

KENILAIAN A B C

UHAl

MAT/

mi

MULl

RASA

:K

AT

"
HA

EADAAN UMUM

\

UDAH

US

Balk, sadar

Normal

Ada

Basah

Minum biasa

• Gelisali, rewel

Cekung

Tidak ada

Kering

* Haus, minum banyak

* Lesu, atau tidak sadar

Sangat cekung dan kenng

Tidak ada

Sangat kering

* Malas minum atau tidak bisa minum

PERU:SA TUR60R KUUT Kembali copal ' Kembali lambal * Kembali sangat lambat

DERA JAT DEHIDRASI TIDAK ADA

DEHIDRASI

DEHIDRASI RINGAN/SEDANG

bila ada 1 tanda *

ditambal) 1 atau lebih

tanda lain

DEHIDRASI BERAT

bila ada 1 tanda *

ditambah 1 atau lebih

tanda lain

3TER RENCANA A RENCANA B RENCANA

Tand i-tenda yang juga dapat diperiksa; timbangan berat badan, ubun-ubun besar, kencing, nadi, pernafasan atau tekanan darah.
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3.2 Menentukan Rencana Pengobatan

PERHATIKAN BAGAN RENCANA PENGOBATAN

a. R(jncana Terapi A untuk penderita diare tanpa dehidrasi
b. R()ncana terapi B untuk penderita diare dengan dehidrasi ringan sedang
c. Rencana Terapi 0 untuk penderita diare dengan dehidrasi berat

RENCANA TERAPI A

UNTUK MENGOBATI DIARE Di RUMAH

GUNAKAN CARA IN! UNTUK MENGAJAR IBU
* Teruskan pengobatan anak diare di rumah, atau
* Berikan pengobatan awai, biia terkena diare iagi

MENERANGKAN KETIGA CARA PENGOBATAN DIARE DI RUMAH

.1. Be ri anak Saudara lebih banyak cairan daripada biasanya untuk mencegah dehidrasi
Gunakan cairan rumah tangga yang dianjurkan, seperti air tajin, kuah sayur,
air keiapa. Biia tidak mungkin berikan air masak.
Berikan cairan ini sebanyak anak mau. Biia ada berikan oralit seperti dijelaskan
pada tabel dibawah ini.
Teruskan pemberian cairan hingga diare berhenti.

2. B(}ri anak Saudara makanan untuk mencegah kurang gizi :
Teruskan AS!

Biia anak tidak mendapat ASI, berikan susu yang biasa diberikan. Untuk anak kurang
dari 6 bulan dan belum mendapat makanan padat, dapat diberikan susu yang
dicairkan dengan air yang sebanding selama 2 hah.
Biia anak 6 bulan atau lebih atau telah mendapat makanan padat :
-  Berikan bubur atau campuran tepung lainnya, biia mungkin dengan kacang-

kacangan, sayur, daging atau ikan. Tambahkan 1 atau 2 sendok teh minyak
sayur tiap memberi

-  Berikan sari buah segar atau pisang halus untuk menambah kalium.
-  Berikan makanan yang baru, masak dan haluskan atau tumbuk makanan

dengan baik.
-  Doronglah anak untuk makan, berikan makanan sedikitnya' 6 kali sehari
-  Berikan makanan seperti biasa setelah diare berhenti dan berikan makanan

ekstra setiap hari selama 2 minggu.

3. Bawa anak Saudara kepada petugas kesehatan biia anak tidak membaik dalam
hari atau menderita sebagai berikut :

- Buang air besar beberapa kali - Demam
- Vluntah berulang-ulang - Makan atau minum sedikit
-  =^asa haus yang nyata - tinjanya berdarah

12



ANAK HARUS DIBERI ORALIT Dl RUMAH :

Setelah mendapat Rencana Terapi B atau C
Tidak dapat kembali pada petugas kesehatan bila diare memburuk
Merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan oralit pada semua
penderita diare yang datang ke petugas kesehatan

3ILA ANAK AKAN DIBERI LARUTAN ORALIT Dl RUMAH, TUNJUKKAN
^AdA IBU JUMLAH oralit YANG DIBERIKAN SETIAP KALI SETELAH
DAN BEKALI IBU ORALIT UNTUK 2 HARI

BAB

UMUR

JUMLAH ORALIT YANG

Dl BERIKAN TIAP BAB

JUMLAH ORALIT YANG Dl

SEDIAKAN Dl RUMAH

< 1 thn 50 - 100 ml 400 ml/hari

(2 bungkus)

i1 - 4 thn 100 - 200 ml 600-800 ml/hari

3 - 4 bungkus

> 5 thn 200 - 300 ml 800 - 1000 ml/hari

4 - 5 bungkus

DEWASA 300 - 400 ml 1200 - 2800 ml/hari

6-14 bungkus

Perkiraan kebutuhan oralit untuk 2 hah

UNJUKKAN PADA IBU CARA MENCAMPUR ORALIT.

U^JUKKAN PADA IBU CARA MEMBERIKAN ORALIT.
Berikan sesendok teh tiap 1 - 2 menit untuk anak di bawah 2 tahun
Berikan beberapa teguk dari gelas untuk anak lebih tua
Bila anak muntah, tunggulan 10 menit. Kemudian berikan cairan lebih perlahan
(misalnya sesendok tiap 2 - 3 menit).
Bila diare berlanjut setelah paket oralit habis, beritahu ibu untuk memberikan
cairan lain seperti di jelaskan dalam cara yang pertama atau kembali pada petugas
kesehatan untuk mendapatkan tambahan oralit.
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RENCANA TERAPI B

lilNTUK TATALAKSANA PENDERITA DIARE DENGAN DEHIDRASI RINGAN/
SEDANG

JUMLAH ORALIT YANG DIBERIKAN DALAM 3 JAM PERTAMA

ORALIT yang diberikan dihitung dengan mengali-
kan BERAT BADAN penderita (KG) dengan 75 ml

Bjla berat badan anak tidak diketahui dan atau untuk memudahkan diiapangan
b^rikan oralit "paling sedikit" sesuai tabel dibawah :

(dalam 3 jam pertama)

mur <1 thn 1-4 thn ^ 5 thn DEWASA

ml Oralit 300 ml 600 ml 1200 ml 2400 ml

Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah
Anjurkan ibu untuk meneruskan pemberian ASI
Untuk bayi di bawah 6 bulan yang tidak mendapat ASI, berikan pula 100
ml air masak selama ini.

200

AMATI ANAK DENGAN SEKSAMA DAN BANTULAH IBU DALAM

MEMBERIKAN ORALIT

Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan
Tunjukkan cara memberikannya - sesendok teh setiap 1 - 2 menit untuk anak
di bawah 2 tahun, beberapa teguk dari cangkir untuk anak yang lebih tua.
Periksa dari waktu kewaktu bila ada masalah

Bila anak muntah, tunggu 10 menit dan kemudian teruskan pemberian oralit
dengan lebih lambat, misalnya sesendok setiap 1 - 2 menit.
Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air
masak atau ASI. Berikan oralit sesuai Rencana A bila pembengkakan hilang
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:TELAH 3-4 JAM, NILAI KEMBALI ANAK DENGAN MENGGUNAKAN BAGAN
ENILAIAN, KEMUDIAN PILIH RENCANA A, B ATAU C UNTUK
lELANJUTKAN PENGOBATAN

- Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke Rencana A. Bila dehidrasi telah hilang,
anak biasanya kencing dan lelah kemudian mengantuk dan tidur.

- Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan/sedang, ulangi Rencana B, tetapi
tawarkan makanan, susu dan sari buah seperti Rencana A.

- Bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti dengan Rencana C

A IBU HARUS PULANG SEBELUM SELESAI RENCANA PENGOBATAN B

|"unjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam pengobatan 3 jam di
i[umah.
Berikan paket oralit untuk rehidrasi dan untuk 2 hah lagi seperti di-
j'plaskan dalam Rencana A
junjukkan 3 cara dalam rencana A untuk mengobati anak di rumah

Memberikan oralit atau cairan lain hingga diare berhenti
Memberi makan anak

Membawa anak ke petugas kesehatan bila perlu.
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RENCANA TERAPI C

UNTUK TATALAKSANA PENDERITA DENGAN DEHIDRASI BERAT

Ikuti arah panah. Bila jawaban dari pertanyaan ya, teruskan kekanan. Biia tidak
teruskan kebawah.

Dapatkah
anda mem-

berikan

cairan IV

■Ya->

TIDAK

\1/

Adakah
pengobatan
terdekat
(dalam 30
menit)

-Ya->

TIDAK

\l^
Apakah anda
dapat meng-
gunakan pi-
pa nasogas
trik untuk
rehidrasi ?

Ya->

TIDAK

Apakah
penderita

TDAK

Ya->

Mulai diberl cairan IV segera, Bila penderita bisa minum
berikan oralit, sementara cairan IV dimulai. Beri 100 ml/kg cairan
Ringer Laktat (atau saline normal) dibagi sebagai berikut :

Umur
Pemberian 1

30 ml/kg dalam
Kemudian

70ml/kg dalam

Bayi ( < 1 thn) 1  jam * 5 jam

Lebih tua 0,5- 1 jam * 2,5 - 3 am

Ulangi bila detak nadi masih lemah atau tidak teraba
Nilai kembali penderita tiap 1-2 jam, bila hidrasi tidak tercapai
percepat tetesan IV.
Juga berikan oralit (5 ml/kg/jam) bila penderita bisa minum
biasanya setelah 3-4 jam (bayi) atau 1-2 jam (lebih tua)
Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (lebih tua) nilai lagi penderita
menggunakan bagan penilaian. Kemudian pilihiah rencana
yang sesuai (A.B atau C) untuk melanjutkan pengobatan

Kirim penderita untuk pengobatan IV.
Bila penderita bisa minum, bekali Ibu dengan larutan oralit
tunjukkan cara memberikannya selama dalam perjalanan.

Mulai rehidrasi dengan pipa memakal oralit.
berikan 20 ml/kg/jam selama 6 jam (total 120 mg/kg)
Nilailah penderita tiap 1-2 jam

*  bila muntah atau perut kembung berikan cairan secara
perlahan-lahan

*  bila dehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam, kirim penderita
untuk tercapai IV

*  setelah 6 jam nilai kembali penderita dan pilih rencana
pengobatan yang sesuai.

Mulai rehidrasi melalui mulut dengan memakai oralit berikan
20 ml/kg/jam selama 6 jam (total 120 ml/kg)
Nilailah penderita tiap 1-2 jam :
*  bila muntah atau perut kembung, berikan cairan perlahan
*  bila hidrasi tidak tercapai setelah 3 jam, kirim penderita untuk

terapi IV.
Setelah 6 jam nilai kembali penderita dan pilih rencana pengobatan
yang sesuai.

Segera kirim anak untuk pengobatan pipa nasogastrik atau IV

Catalan :
-  Bila mungkin amati penderita sedikltnya 6 jam setelati retiidrasi untuk memastikan batiwa Ibu dapat menjaga

untuk mengembalikan cairan yang hilang dengan memakai oralit
-  Bila anak berumur diatas 2 tatiun dan kolera baru saja berjangkit didaerati anda. pikirkan kolera dan beri

antibiotik yang tepat secara oral begitu anak sadar.
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3.3

* Air bersih untuk air minum dan kebersihan (hygiene).
* Cud tangan.
* Penggunaan jamban yang benar.
* Pembuangan tinja yang tepat, termasuk tinja anak-anak.
*  Immunisasi campak.

Mfsmeriksa dan Mengobati Masalah Lain

A(Ja 4 (empat) masalah lain yang harus diperhatikan pada penderita diare,
ysiitu:

disentri (diare dengan tinja berdarah)
diare persisten (diare yang berlangsung sampai 2 minggu atau lebih),
kurang gizi berat, dan
demam (panas).

Untuk mengetahui adanya masalah lain tersebut dilakukan 3 pendekatan, yaitu
dengan :

MENANYAKAN :

* Adanya darah dalam tinja

b. MEMPERHATIKAN ADANYA :

Tanda-tanda kurang gizi berat :
- Bila anak tampak kering, seperti "kulit dan tulang" dia

menderita marasmus.

- Bila ada pembengkakan menyeluruh dan kurus, rambut pi-
rang, anak menderita kwashiorkor. •

Anak dengan status gizi tersebut harus dirujuk untuk tatalaksana gizi.

fc. MENGUKUR SUHU :
Tanyakan adanya panas atau demam (terutama anak) dalam 5 hari terakhir.
Pengobatan demam pada anak berumur kurang dari 2 bulan, berbeda
dengan anak berumur 2 bulan atau lebih.

d. KEMUDIAN UNTUK MASALAH LAIN :

Bila terdapat darah, obati selama 5 hari dengan antibiotik oral yang dianjurkan
untuk shigella (kotrimaksasol).
Ajari Ibu cara memberi makan anak seperti dijelaskan pada Rencana A
Periksa anak kembali setelah 2 hari, bila :

- umur dibawah 1 tahun

- sebelumnya dehidrasi
- masih ada darah dalam tinja
- tidak membaik

Bila tinja masih berdarah setelah 2 hari ganti dengan antibiotik kedua yang
dianjurkan untuk shigella. Berikan selama 5 hari
Bila memungkinkan lakukan pemeriksaan untuk E histolotica (bentuk trofozoit
dengan sel darah merah didalamnya) Bila positip beri obat anti amoeba.
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BILA DIARE TELAH BERLANGSUNG SEDIKITNYA/LEBIH DARI 14 HARI

* Rujuk kerumah sakit bila :
- anak berumur dibawah 6 bulan

- ada dehidrasi (Rujuk anak setelah pengobatan dehidrasi)
* Bila tidak ajar! Ibu untuk memberi makan anak seperti Rencana A kecuali ;

- mengencarkan susu dengan sejumlah air yang sebanding atau meng-
gantinya dengan produk fermentasi susu seperti yoghurt.

- berikan masukan energi yang cukup dengan memberi makan 6 kali sehari
bubur yang ditambah minyak dan dicampur sayur, kacang, daging atau ikan.

* Beritahu Ibu untuk membawa anak kembali setelah 5 hari :

- bila diare tidak berhenti rujuklah kerumah sakit
- bila diare berhenti, beritahu ibu untuk :

+ memberi makan yang biasa diberikan
+ setelah lebih satu minggu setelah bertahap kentalkan susunya.
+ berikan makan ekstra setiap hari selama sedikitnya 1 bulan

BILA ANAK KURANG GIZI BERAT :

* Jangan berusaha merehidrasi, rujuklah kerumah sakit.
* Berilah Ibu larutan oralit dan tunjukkan cara memberikan 5 ml/kg/jam selama

perjalan

BILA ANAK BERUMUR KURANG DARI 2 BULAN :

* Berikan cairan sesuai yang dibutuhkan. Bila anak panas (38°C atau lebih)
sesudah rehidrasi rujuklah kerumah sakit. Jangan diberi paracetamol atau obat
anti malaria.

BILA ANAK BERUMUR 2 BULAN ATAU LEBIH :

* Bila temperaturnya 39°C atau lebih beri paracetamol.
* Bila didaerah tersebut terdapat malaria falsiparum dan anak panas (38°C

atau lebih) atau ada riwayat panas pada hari sebelumnya, berikan obat
anti malaria (berilah tatalaksana menurut program malaria)

3.4 lifenggunakan Rencana Terapi yang sesuai

Berdasarkan pemakaian derajat dehidrasi dan masalah lain yang ada
Gunakan rencana i terapi yang sesuai dan
Obati penderita diare dengan masalah lain sesuai prosedur-prosedur diatas
Rujuk segera penderita bila tidak dapat di atasi.

4. PDjok Oralit Di Puskesmas (Pojok Upaya Rehidrasi Orai = URO)

ojok oralit didirikan sebagai upaya terobosan untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap dan perilaku masyarakat/ibu rumah tangga, kader dan petugas kesehatan
dalam tatalaksana penderita diare. Pojok oralit juga merupakan sarana rujukan
penderita diare baik yang berasal dari kader maupun masyarakat. Cepat atau
lambat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan petugas
terhadap penatalaksanaan penderita diare khususnya upaya rehidrasi oral.
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4.1 Fungsi

4.2

Mempromosikan upaya rehidrasi oral (URO)
Memberi pelayanan penderita diare

Tempat

4.3

4.4

Pbjok oralit adaiah bagian dari suatu ruangan di puskesmas (disudut ruangan
unggu pasien) dengan 1 -2 kursi dan sebuah meja kecii. Seorang petugags
^skesmas dapat mempromosikan URO kepada Ibu-ib'u yang sedang
mienunggu giliran untuk suatu pemeriksaan. Serta apabila seorang penderita
mlemeriukan URO, maka penderita tersebut dapat duduk dikursi/dibantu oieh ibu/
keiuarganya untuk meiarutkan dan meminum iarutan oraiit seiama waktu
oiiservasi (3 - 4) Jam

S^rana Pendukung

Tenaga peiaksana : dokter dan paramedis teriatih.
Prasarana ;

a) tempat pendaftaran :
b) ruang tunggu sebagai tempat pojok oraiit yang diiengkapi meja, termos es,

ceret oraiit, geias, sendok, handuk, baskom tempat cuci tangan, ember,
poster, kamar kecii, oraiit 200 cc untuk tempat penyuiuhan dan tataiaksana
penderita diare, termasuk cara meiarutkan dan menyimpan oraiit.

c) kamar periksa yang diiengkapi dengan sarana penyuiuhan penyakit diare
atau kamar periksa yang sudah tersedia di Puskesmas

O^ra Membuat Pojok Oraiit

)| Piiihiah iokasi untuk "Pojok URO"
-  dekat tempat menunggu (ruang tunggu), ruang periksa, serambi muka yang

tidak berdesakan.

-  dekat dengan sumber air.
-  dekat dengan toilet atau kamar mandi.
- menyenangkan dan balk ventiiasinya.

^). Pengaturan model di pojok oraiit.
Sebuah meja untuk mencampur iarutan oraiit & menyiapkan peraiatan.
Kursi/bangku dengan senderan dibeiakangnya, dimana Ibu dapat duduk
dengan enak seiama memegang anak.
Sebuah meja kecii dimana ibu dapat menempatkan geias yang berisi
iarutan oraiit.

3). Logistik yang dibutuhkan untuk pojok oraiit (Jumiah penderita diare daiam satu
minggu antara 12-15 kasus).
- Oraiit (60 bungkus per buian, tergantung dari jumiah kasus).
-  3 buah botoi/geias ukur yang dapat mengukur berbagai macam geias yang

dipunyai ibu.
-  3 buah geias
-  3 buah sendok.
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L.

2 buah droppes (mungkin lebih mudah dipakai dari pada sendok untuk
beberapa bayi).
Pamlet (yang menerangkan kepada Ibu bagaimana mengobati/merawat
anak diare. Mereka diberi untuk dibawa puiang kerumah.
Sabun, untuk cud tangan.
Waskom air (untuk cuci tangan)
Tally Shet (diisi kasus diare yang diobati setiap hari pada balita).

). Poster yang menarik tentang pengobatan dan pencegahan diare penting di
ketahui oleh Ibu. Selama duduk di Pojok Oralit sangat bermanfaat bagi
mereka untuk belajar mengenai Upaya Rehidrasi Oral serta hal-hal penting
lainnya, misalnya pemberian ASI, pemberian makanan PASI/tambahan,
penggunaan air yang bersih, mencuci tangan dan penggunaan jamban.
Juga termasuk poster-poster tentang immunisasi.

4.5 \/ieg\atan Pojok Oralit

). Penyuluhan URO dan Pencegahan

a. Memberi demonstrasi bagaimana cara mencampur oralit dan cara mem-
berikannya.

b. Menjelaskan cara mengatasi kesulitan dalam memberikan larutan oralit bila
ada muntah.

c. Memberikan dorongan kepada Ibu untuk memulai memberikan makanan pada
anak atau ASI pada bayi (Puskesmas perlu memberikan makanan pada
anak yang tinggal sementara difasilitas pelayanan).

d. Mengajari Ibu mengenai bagaimana meneruskan pengobatan selama
anaknya dirumah dan menentukan indikasi kapan anaknya dibawa
kembali kepuskesmas.

e. Petugas kesehatan perlu memberikan penyuluhan kepada pengunjung
Puskesmas dengan menjelaskan tatalaksana penderita diare dirumah serta
cara pencegahan diare.

2). Pelayanan penderita.

Setelah penderita diperiksa, ditentukan diagnose dan derajad dehidrasi, di-
ruang pengobatan, tentukan jumlah cairan yang dibutuhkan dalam 3 jam
selanjutnya bawalah ibu ke pojok URO untuk menunggu selama observasi
serta :

a. Jelaskan manfaat oralit dan ajari Ibu membuat larutan oralit
b. Perhatikan Ibu waktu memberikan oralit

c. Periksa penderita secara periodik dan catat keadaannya (pada catatan
klinik penderita diare rawat jalan) setiap 1 atau 2 jam sampai penderita
teratasi dehidrasinya (3-6 jam)

d. Catat/hitung jumlah oralit yang diberikan
e. Berikan pengobatan terhadap gejala lainnya seperti penurun panas, dan

antibiotika untuk disenteri dan cholera.

3). Sarana Pelatihan Kader
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1.

2. Ke

il pertemuan lintas program & sektor di Tingkat Pusat menghasilkan koordinasi
an kesepakatan serta pengertian-pengertian yang luas terhadap pengelolaan suplai

dralit dari pemerintah maupun swasta (perusahaan farmasi)

2.1.

Bab V

PENGELOLAAN SUPLAI ORALIT

u uan

Dapat menghitung perkiraan jumlah/kebutuhan oralit
Melakukan penyimpanan dan distribusi oralit
\/lengatur persediaan (stock) sehingga tidak mengalami kekosongan stok
Vlemantau penyimpanan, distribusi dan persediaan (stok) oralit dilapangan.

bijaksanaan dan Koordinasi

Oralit dari Pemerintah

npres, diharapkan dapat mensuplai oralit kepada Rumah Sakit (RS), Puskes-
nas, Posyandu dan Kader (termasuk penyuluhan gizi), yaitu sebesar 80%
dari kebutuhan suplai pemerintah.

p2M diharapkan dapat mengusahakan suplai oralit untuk kejadian luar biasa
'KLB) diare dan Pojok Oralit, yaitu sebesar 20% dari kebutuhan pemerintah atau
sekitar 5 juta bungkus a 200 ml.

^ormula oralit oleh pemerintah, sesuai dengan formula oralit yang dianjurkan
()leh WHO. Formula oralit ukuran 200 ml, yaitu :

NaOL (garam biasa) 0,7 gram
Natrium bikarbonat 0,5 gram
atau Trisodium sitrat dihidrat 0,6 garm
Kalium klorida (KCI) 0,3 gram
'Glukosa (anhidrat) 4,0 gram

<emasan 1000 ml hanya digunakan oleh petugas kesehatan, sedangkan kemasan
200 ml digunakan oleh petugas kesehatan dan masyarakat/kader.

Penyimpanan oralit di Puskesmas hendaknya dijadikan satu gudang (one gate
policy) dan di kelola secara balk dan benar.

Distribusi oralit, dari Dati II (GFK) ke Puskesmas sebaiknya dengan sistem
iaporan Pemakaian dan LaporanPermintaanObat(LPLPO),kecualiadapermintaan
^ang sifatnya darurat (ada KLB atau persediaan telah mencapai minimal)

I'ersediaan minimal disesuaikan dengan kebutuhan, disarankan sama dengan
kebutuhan satu (1) bulan

Distribusi dari Puskesmas ke Kader hendaknya dilakukan pada hari H Posyandu
sebanyak jumlah oralit yang telah digunakan oleh kader. Perhatikan Pencatatan
dan Pelayanan Penderita (termasuk pelayanan diluar hari H Posyandu).
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2.2. Oralit dari Swasta/Farmasi

Penjualan oralit oleh swasta (apotik & toko obat), hendaknya mengikuti kebljakan
pemerintah, yakni:

*  minimal 3 bungkus Oralit-200 untuk balita.
*  sekitar 6 bungkus Oralit-200 untuk alita.

-  Penjualan oralit oleh swasta diharapkan makin meningkat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk mempromosi-
kan oralit melalui:

* Upaya Rehidrasi Oral (URG)
*  Promosi oralit melalui media cetak & elektonik.

3. Kebutuhan Oralit

Perhatikan uraian tentang "TARGET', maka dapat diketahui bahwa setiap tahun
Puskesmas telah menetapkan perkiraan target pelayanan penderita diare. Atas dasar
pe rkiraan target pelayanan penderita di atas, maka dengan mudah perkiraan
kebutuhan oralit per tahun di Puskesmas dapat dihitung,

3.1 Contoh formula perhitungan kebutuhan Oralit:

jumlah penderita diare yang ditargetkan pada tahun yang akan datang (1994).

umlah rata-rata oralit yang diberikan per penderita (6 bungkus oralit-200 ml)
=====> (penderita) x 6 bungkus = P bungkus

cadangan untuk mengatasi kemungkinan KLB, rusak dsb =10% dari kebutuhan
(P), =====> 10% X P bungkus (P) = Q bungkus

sisa stock tahun ini (1993), yaitu R bungkus >hitung/catatan gudang.

Maka Oralit yang dibutuhkan tahun yad, yaitu;
====> P bks + Q bks - R bks = S bks

Dengan pertimbangan jarak, transportasi, kemampuan gudang, dan pengguna-
annya, diusulkan didistribusikan dari Dati II, 4 kali per tahun (sesuai dengan
LPLPO), kecuali ada KLB.

3.2 Ipontoh perhitungan kebutuhan Oralit

Misal target penderita pada tahun yang akan datang (1994) = 1000 Penderita, maka
jumlah kebutuhan oralit =
* 1000 X 6 bks = 6000 bks +

* 10% X 1000 bks = 100 bks -

* Sisa stok th 1993 = 250 bks bks

* Kebutuhan oralit tahun y.a.d. = 6000 bks + 100 bks - 250 bks = 5850 bks
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Bab VI

PENCEGAHAN DIARE

1. fujuan

Menurunkan angka kesakitan, khususnya episode diare pada balita yang pada
akhirnya akan menurunkan pula angka kematian karena diare

p. Memberikan penjelasan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan baik secara
perorangan maupun kelompok dalam pencegahan diare.

2. Jpaya Kegiatan Pencegahan Diare

Hasil penelitian terakhir menunjukkan, bahwa cara pencegahan yang benar benar
3fektif yang dapat dilakukan adalah :

Memberikan AS!

Memperbaiki makanan pendamping AS!
Menggunakan air bersih yang cukup
Mencuci tangan
Menggunakan jamban
Membuang tinja bayi yang benar
Memberikan immunisasi campak

2.1

2.1

2.1

^emberian ASI

.1[ Periode Pemberian

Bayi sampai umur 4- 6 bulan pertama harus diberi ASI secara penuh, artinya
bahwa bayi hanya diberikan ASI saja (exclusive breasth feeding).
Dalam periode ini bayi belum diberikan cairan tambahan termasuk sari buah
atau susu buatan. Selama periode ini (6 bulan pertama), resiko bayi menderita
diare berat pada bayi yang tidak mendapat ASI adalah 30 x lebih besar
dibandingkan bayi-bayi yang diberi ASI saja. Setelah usia 4 atau 6 bulan, bayi
selain mendapat ASI harus mendapat makanan tambahan.

Catatan:

Memberikan ASI berarti melindungi bayi dari serangan penyakit sebab meng-
hindarkan penggunaan botol, dot ataupun susu buatan yang mungkin tanpa
disadari sudah tercemar. Selain itu ASI membantu tubuh meningkatkan daya
tahan terhadap penyakit.

Yang Harus Dilakukan Ibu dalam memberikan ASI

- Susui bayi secara penuh selama 4-6 bulan pertama dan susui tidak secara penuh,
sekurang-kurangnya sampai 1 tahun

- Tidak memberikan cairan tambahan lain terutama pada hari pertama kehidupannya.
- Mulai menyusui secepat mungkin setelah melahirkan
- Susui sesuai permintaan bayi
- Bagi ibu yang bekerja (bila tidak mungkin membawa ke tempat kerja) susui
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2.2.

2.3.

bayi sebelum meninggalkan rumah, sewaktu kembali, malam dan pada waktu
bersama bayi.

- Keluarkan ASI dengan tangan untuk menghindarkan pembengkakan/
sumbatan selama berpisah dengan bayi.

- Susui selama dan sesud^h sembuh dari sakit, terutama selama diare.

If/lakanan Pendamping ASI

Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi mulai secara bertahap
dibiasakan dengan makanan orang dewasa.
Pada masa tsb merupakan masa yang berbahaya bagi bayi sebab perilaku
(cara) pemberian makanan pendamping ASI dapat menyebabkan meningkatnya
resiko terjadinya diare ataupun penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian.

Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang balk meliputi perhatian
terhadap kapan, apa dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan.

Apa yang harus dilakukan oleh Ibu ?

- Pada saat bayi berusia kira-kira 4-6 bulan, mulailah dengan memberi sedikit-
sedikit makanan lunak yang sudah dilumatkan 2 x sehari. Ketika anak berumur
6 bulan, tetap teruskan ASI, perbanyak dan berikan semua macam makanan
yang cocok baginya 4-6 x sehari
Setelah umur Itahun, teruskan ASI dan berikan semua macam makanan

yang cocok baginya 4-6 x sehari
- Berikan makanan lunak yang sudah dilumatkan, yang berasal dari padi-padian
atau biji-bijian. Umbi-umbian terlalu rendah kalorinya. Bila mungkin tambahkan
minyak, lemak atau gula.
Makanan harus terus bertambah macamnya. Berikan pula kacang-kacangan,
bubur susu, telur, daging, buah dan sayur hijau.

- Cuci tangan sebelum. menyiapkan makanan pendamping ASI dan sebelum
memberi makan bayi.
Siapkan makanan pada tempat yang bersih.
Cuci bahan makanan yang tidak dimasak dengan air bersih sebelum
memberikannya kepada bayi
Masak makanan dengan baik
Bila mungkin makanan sapihan disiapkan beberapa saat sebelum waktunya
makan tutup makanan yang tersisadan simpan makanan di tempat yang dingin
(kulkas) bila mungkin
Bila makanan dipersiapkan lebih dari 2 jam sebelumnya, panaskan sebelum
di berikan kepada bayi
Suapi bayi dengan sendok yang bersih (jangan pakai botol)

Menggunakan air bersih yang cukup

Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar- benar bersih
resiko akan menderita diare lebih kecil dibanding masyarakat yang kurang
memperoleh kesempatan mendapatkan air bersih.

Masyarakat dapat mengurangi resiko terhadap serangan diare dengan meng
gunakan air yang paling bersih yang ada dan melindungi air bersih tersebut dari
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2.

kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah.

Apa yang hams dilakukan oleh keluarga ?

- Lindungisumberairtersebutdaribinatangdengan menempatkanjamban minimal
10 m dari sumber tersebut, posisinya lebih rendah. Dan dengan menggaii
parit/ saluran air pada tempat yang lebih tinggi untuk menyalurkan air limbah
yang jauh dari sumber air tersebut

- Kumpulkan dan simpan air di tempat yang bersih. Kosongkan dan cuci tempat
air tiap hari. Tutuplah tempat air tersebut dan jangan biarkan anak-anak
atau binatang minum langsung dari sana. Ambil air dengan gayung yang
bertangkai panjang yang dipakai khusus untuk itu

- Gunakan air mendidih untuk membuat makanan atau minuman untuk anak kecil.

Masak air minum sampai mendidih, tidak perlu terlalu lama

Mencuci tangan

Perilaku bersih yang paling penting adalah mencuci tangan.
Mencuci tangan dengan baikartinyamembersihkan seluruh bagian tangan dengan
menggunakan sabun dan air yang cukup.

Apa yang harus dilakukan oleh keluarga ?

Semua anggota keluarga haruslah mencuci tangannya dengan baik,
- setelah membersihkan bayi yang telah selesai buang air besar dan setelah mem-
buang tinja bayi,

- setelah buang air besar,
- sebelum menyiapkan makanan
- sebelum makan dan sebelum menyuapi bayi
Anak-anak yang masih kecil harus dicuci tangannya oleh ibunya, atau pengasuh.

Menggunakan jamban

Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan
jamban akan lebih menurunkan resiko terhadap penyakit diare daripada upaya
memperbaiki persediaan air minum.
Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus membuat dan bila tidak mungkin,
keluarga harus buang air besar sebersih mungkin.

Apa yang harus dilakukan oleh keluarga ?

- Keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh
seluruh anggota keluarga.

- Bersihkan jamban dengan mencuci bagian yang kotor secara teratur
- Bila tidak ada jamban,
* Jangan biarkan anak-anak pergi ke tempat buang air besar sendiri
*  Buang air besar hendaknya jauh dari rumah,jalan setapak dan tempat anak-

anak bermain dan lebih kurang 10 meter dari sumber/persediaan air
* Hindari buang air besar tanpa alas kaki atau dengan kaki telanjang.

S. Membuang tinja bayi yang benar

Banyak orang beranggapan bahwa tinja bayi/ anak kecil tidak berbahaya. Hal
itu tidak benar ,karena tinja bayi dapat puia menularkan penyakit pada
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2.7.

3.

anak-anak lain dan orang tuanya. Tinja bay! hams dibuang secara bersih dan
benar.

Apa yang hams dilakukan oleh keluarga ?

Segera kumpuikan tinja bayi atau anak kecil
- Bungkus dengan daun atau koran dan buang ke jamban
- Bantu anak-anak buang air besar di tempat yang bersih dan mudah baginya,
seperti pispot, iangsung buang tinjanya dan cuci pispot..
Bila tidak ada pispot, biasakan anak b.a.b di tempat yang mudah seperti koran
atau daun yang lebar.
Bila tidak ada jamban, pilih tempat untuk membuang tinja anak- anak seperti
di dalam lubang atau pojok kebun kemudian ditimbun
Bersihkan anak dengan benar setelah b.a.b, cuci tangannya dan tangan Saudara.

Pemberian Immunisasi Campak

Diare sering timbul bersamaan/menyertai Campak, sehingga pemberian
Immunisasi Campak juga akan mencegah diare.

Apa yang hams dilakukan keluarga ?

Beri anak imunisasi campak segera setelah berumur 9 bulan

Peranan Petugas Kesehatan dalam pencegahan diare.

Berbeda dengan kegiatan kesehatan lainnya, kegiatan pencegahan
bukan tugas utama petugas kesehatan. Kegiatan kegiatan pencegahan harus
berasal dari masyarakat. Peranan petugas kesehatan adalah meyakinkan dan
membantu anggota masyarakat untuk menerima kegiatan kegiatan tersebut dan
terus menerus melaksanakannya secara berkesinambungan.

Bagalmana Cara Petugas Kesehatan Dapat Mempengaruhl Anggota
Masyarakat

Seorang petugas kesehatan dapat mengajari, mendorong dan memberikan
contoh yang baik. Meskipun demikian, kegiatan tersebut tergantung dari tingkat
tradisi masyarakat tersebut dan memerlukan waktu untuk memperbaiknya.
Sebagai contoh, merubah kebiasaan sehari-hari seperti mencuci tangan,
akan membutuhkan lebih banyak tanggung jawab pribadi daripada melakukan
sesuatu kegiatan yang hanya sekali-kali seperti membawa anak untuk
immunisasi.

Kegiatan pencegahan yang paling efektif untuk mencegah diare.

Sebagai petugas kesehatan, perlu mengerti mengapa masing-masing kegiatan
ini penting, dan dapat dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencegah diare.
Untuk memutuskan bahwa suatu kegiatan dinilai penting, ingatlah rencana pemerintah,
efek yang diharapkan dalam menurunkan angka kejadian diare serta jumlah orang
yang terkena oleh akibatya. Sedangkan untuk menentukan apakah suatu kegiatan
dapat dilakukan oleh anggota masyarakat, pikirkan lintas masyarakat dan potensi
masyarakat serta kemampuan petugas kesehatan.
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1. T ujuan

2. La

Bab VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Meningkatkan peranserta aktif masyarakatdalam pelaksanaan tatalaksana
(pengobatan) penderita diare di rumah tangga.
Memperbaiki perllaku masyarakat kearah pencegahan penyakit diare.
Menghimpun potensi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program
P2 Diare

igkah Pendekatan

2.1. l/lenentukan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Bsrdasarkan kriteria pada bab target, maka Jangkauan Pelayanan Kesehatan adalah
masyarakat yang tinggai di wilayah kerja Sarkes yang mempunyai kemampuan untuk
memanjfaatkan pelayanan tersebut

Artinya tidak semua masyarakat yang berada di wiiayah kerja Sarkes terjangkau
pelayanan kesehatan. Dengan mengetahui batasan jangkauan, kita dapat menentu-
kan peran apa yang diharapkan dari masyarakat, termasuk kader.

2.2.

S ebelum menentukan berapa besar masalah diare di . wilayah kerja puskesmas,
kita riengumpuikan data penyakit yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Sebaiknya
selar la 12 bulan terakhir. Yang sering digambarkan di puskesmas, adalah data 10 penyakit
terbesar.

M ̂ngumpulkan Informasi Pelayanan Kesehatan.

pata yang diperiukan dapat diambii dari sumber:
a|. Laporan bulanan puskesmas atau ringkasan data/catatan dari penyakit yang

1  dilaporkan (LB1 dan LB2).
bL Laporan rumah sakit yang ada di wilayah puskesmas, terutama penyakit-

I  penyakit yang wajib lapor (RS1 dan RS2).
d Catatan kader (kaiau ada).

Data yang dikumpulkan ditabulasi daiam suatu formulir, sehingga akan tampak
masalah kesehatan (penyakit) yang memeriukan perioritas. Formulir dapat dipergunakan
contoh di bawah ini.
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Data pelayanan kesehatan Puskesmas
Bulan, Tahun

Ffelayanan yang
diberikan

Pemberi pelayanan

Rumah Sakit Puskesmas Pustu Kader Pelayanan
JUMLAH

Deman

IS;PA

Diare

D sentri

Malaria

Ponyakit kulit
G astroenteritis

Batuk

2.3,

atau

yang

1

kem

Menentukan Masalah Kesehatan dan Kebutuhan Masyarakat.

Untuk menentukan masalah dan kebutuhan pelayanan kesehatan, kita perhatikan:
a. Catatan pelayanan kesehatan, yang meliputi:

- Penyakit yang terbanyak ditemukan/dlobati.
- Jumlah ataupun proporsi penderita yang berobat ke sarana kesehatan dan yang

ditolong masyarakat (kader),
b. Pengamatan lapangan, antara lain:

- Menanyakan pelayanan yang ada apakah dapat diterima ?
- Pelayanan kesehatan apa yang diperlukan ?
- Mengamati kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan,
terutama penyakit diare.

- Saran atau usul pemuka masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang di-
harapkan ?

Dari uraian di atas, kita akan dapat menyimpulkan, apakah masyarakat telah
belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Ada 3faktorkemungkinan
mempengaruhi, yaitu

Kurang informasi
Kurangnya motivasi, dan
Hambatan lainnya, seperti sosial ekonomi.transportasi, dll.

Untuk mencari pemecahannya, petugas puskesmas harus dapat membuat daftar
jngkinan penyebab dengan menjawab pertanyaan berikut ini.-

1. S

2

3

S(

So

3

ebutkan informasi yang kurang, sehingga membatasi cakupan pelayanan.
butkan bahwa kurangnya motivasi dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan.
butkan ada beberapa hambatan yang membatasi cakupan pelayanan kesehatan.
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Set€ lah ketiga pertanyaan diatas dianalisa dan dijabarkan sesuai arahan program P2
Diar 3,'diharapkan adanya suatu kesimpulan yang dapat meningkatkan cakupan pelayanan
terhadap penderita diare, Cakupan pelayanan ini menlngkat dalam.arti jumlah maupun
kual tas yang dilakukan balk oleh masyarakat / kader maupun oieh sarana kesehatan

Upaj^a untuk peningkatan cakupan pelayanan terhadap penderita diare, petugas Puskesmas
sebaiknya

MemperbaikI mutu pelayanan
Memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat
Memperhatikan jam buka sarana pelayanan
Membentuk kader (bagi desa yang belum ada) serta penyegaran kader yang
sudah ada/lain (tidak harus yang pelatihan normal)
Melakukan kunjungan rumah
Memberikan penyuluhan dengan menggunakan poster atau bahan penyuluhan
lainnya
Ikut membantu masyarakat dalam memecahkan masalah, seperti mendesain
jamban yang sesuai atau melindungi sumber air

2.4. h/lengambil kesepakatan dengan masyarakat
Yang[nielatar belakangi perlunya "kesepakatan adalah, agar upaya yang dilaksanakan
meru Dakan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab
akan keberhasilannya

Kesepakatan dengan masyarakat dilakukan melalui suatu pertemuan antara
petuc as kesehatan dengan pemuka masyarakat, atas dukungan instansi terbaik lain,
dan iitau yang berpengaruh terhadap Topik/rencana kegiatan yang akan disepakati

I iti kegiatan program P2 Diare yang harus diikuti oleh masyarakat adalah tatalaksana
penduri'ta diare dirumah yang benar dan upaya pencegahan terhadap terjadinya diare,

3. Taltalaksana Penderita Diare di Rumah

Ada 3 pesan utama yang harus diberikan kepada Ibu apabila ada anggota
kelua^-g^ (balita) yang diare, yaitu:

Memberikan cairan lebih banyak dari biasanya,
Meneruskan pemberian makanan yang bergizi, termasuk ASI
Tanda-tanda penderita diare (balita) harus di bawa ke sarana kesehatan.

Pesan secara rinci dapat dilihat Bab IV tentang TATALAKSANA PENDERITA Diare
dirum ah

4. U aya Pencegahan Diare

Meningkatkan motivasi agar masyarakat melaksanakan:
F'emberian ASI yang balk dan benar.
I\|lemperbaiki makanan pendamping ASI.
lyienggunakan air bersih yang cukup.
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Mencuci tangan.
Menggunakan jamban.

• Membuang tinja bayi yang benar
^ Anak diberikan imunisasi campak.

Seiara rinci dapat dilihat bab VI tentang PENCEGAHAN DIARE
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Bab VIII

SURVEILANS & PROSEDUR

PENANGGULANGAN KLB/WABAH

'ujuan

Dapat melaksanakan deteksi secara dini terhadap peningkatan kasus yang
menyolok dalam waktu singkat.
Mengurangi atau mencegah kematian karena KLB diare.
Mencegah meluasnya KLB.
Dapat membentuk dan menggerakkan tim penanggulangan KLB dengan cepat.
Memberikan informasi yang benar pada eselon yang lebih tinggi.
Mengatasi KLB agar tidak berlarut-larut

2. I^dngertlan

2. t Definisi

a. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat
yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata meiebihi keadaan yang lazim
pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

b. Kejadian Luar Biasa (KLB) timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan
atau meningkatnya suatu kejadian atau kesakitan / kematian yang bemakna
secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu
tertentu.

2.2. Kriteria KLB/Diare

-  Peningkatan kejadian kesakitan/kematian karena diare secara terus menerus
selama 3 kurun waktu berturut-turut (jam, hari, minggu)

-  Peningkatan kejadian kesakitan / kematian kasus diare 2 kali atau lebih di
bandingkan jumlah kesakitan/kematian karena diare yang biasa terjadi pada
kurun waktu sebelumnya (jam, hari, minggu)

-  Case Fatality Rate (CFR) karena diare dalam kurun waktu tertentu menunjuk-
kan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan CFR pada periode
sebelumnya.

Catatan

-  Suatu kasus harus dicurigai Kolera bila :

* Didaerah dimana terdapat penderita berumur 5 tahun atau lebih, berkembang
menjadi dehidrasi berat atau mati karena diare akut.

*  Didaerah ENDEMIS KOLERA, adanya penderita berumur 5 tahun atau
lebih mengalami diare akut, dengan atau tanpa muntah.

*  Kasus Kholera dipastikan bila di temukan Vibrio Kholera dari penderita
(konfirmasi laboratorium)
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Secara yuridis suatu daerah dapat dikatakan wabah apabila telah memenuhi
biitir tersebut diatas dan dinyatakan dengan keputusan Menteri Kesehatan berdasarkan
Undang-undng Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Peraturan
Manteri Kesehatan R.I. No. 560/Menkes/PerA/lil/1989 tentang jenis penyakit yang dapat
menimbulkan wabah.

3. PljlOSEDUR SURVEILANS
Surveiians (Pengamatan) penyakit diare dapat diartikan dengan kewaspadaan dan

kdgiatan mengamati timbulnya dan penyebaran penyakit diare beserta faktok-faktor yang
m smpengaruhinya. Kegiatan tersebut dilakukan secara teratur, terencana dan terus-
menerus.

Dalam peiaksanaannya ada 3 kegiatan pengamatan yaitu :
- pengumpuian data
- kompiiasi, anaiisa, interpretasi data
- penyebarluasan / pengiriman umpan balik

3.1 Pengumpuian data a
Ada 4 cara pengumpuian data dalam program P2 Diare yaitu
melalui ;

a. Laporan rutin
Dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit melalui SP2TP (LB) dan SP2RS
(RL). Karena diare termasuk penyakit yang dapat menimbulkan wabah maka
perlu dibuat laporan mingguan (W2). Untuk dapat membuat laporan rutin
perlu pencatatan setiap saat terhadap penderita diare yang datang kesarana
kesehatan, posyandu atau kader. selain itu perlu juga dibuat sensus harian
agar dapat dideteksi tanda-tanda dini akan terjadinya KLB/wabah sehingga
dapat segera dilakukan tindakan penanggulangan secepatnya.

b. Laporan Puskesmas Sentinel Panduan
Dari Puskesmas sentinel panduan diharapkan akan didapatkan data-data
yang lebih akurat dan komplit yang meliputi:

jumlah kesakitam berdasarkan golongan umur dan status dehidrasinya
jumlah anggota yang diberi oralit, antibiotika dan anti diare,
jumlah penderita yang ditangani oleh kader, serta
keadaan logistik yang ada

c. Laporan KLB/wabah

Setiap terjadi KLB/wabah harus dilaporkan dalam periode 24 jam dengan
laporan KLB (W1). Kemudian secara lengkap dibuat laporan khusus yang
meliputi:

kronologi terjadinya letusan
cara penyebaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya
keadaan epidemiologis penderita
hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

d. Studi khusus

Tujuan adalah : untuk mengetahui "base line data" sebelum dan sesudah
kegiatan intervensi dilakukan, selain itu juga sebagai alat untuk menilai
kemajuan program.
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3.2 Kompilasi, analisa dan interpretasi
■  Data-data yang telah dikumpulkan perlu diolah dan ditampilkan dalam bentuk
tabel-tabel atau grafik. Kemudian baru dapat dilakukan analisa misainya :

apakah ada peningkatan kasus, dimana, apa penyebabnya ?
apakah penggunaan antibiotika masih tinggi ?, dan sebagainya
berapa angka penggunaan oralit, dan sebagainya

Sebaiknya analisa ini dilakukan didaerah sehingga kalau terdapat permasalahan
segera dapat diketahui dan diambil tindakan pemecahan.

3.3 Penyebarluasan/pengiriman umpan balik
Setelah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap data-data yang telah
dikumpulkan diumpan balikkan kepada pihak-pihakyang berkepentingan dengan
data tersebut.

Prosediir Penanggulangan KLB/Wabah.

11 Masa PraKLB / Prawabah

' Adalah masa tenang, periode antar wabah/KLB atau periode persiapan balk
tenaga maupun logistik. Pada daerah yang belum ada persiapan untuk menghadapi
letusan, angka kematian dapat sangat tinggi (CFR mencapai 50%). Sedangkan pada
daerah yang sudah siap CFR dapat menurun sampai 1 %, bahkan bisa mencapai
0%. Informasi kemungkinan akan terjadinya KLB atau Wabah a dalah dengan
melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) secara cermat, selain melakukan
langkah-langkah kesiapan lainnya seperti:

1. Meningkatkan kewaspadaan di puskesmas, baik SKD tenaga dan logistik.
2. Membentuk, melatih Tim Gerak Cepat puskesmas.
3. Mengintesifikasi penyuluhan kesehatan pada masyarakat
4. Memperbaiki/penertiban kerja laboratorium.
5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi lain
6. Perbaikan dan evaluasi sanksi

k.1.1 Sistem Kewaspadaan Dini daiam Diare

Definisi :

Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) adalah salah satu kegiatan dari Surveilans Epidemiologi
yang kegunaannya adalah untuk mewaspadai gejala akan timbulnya KLB Diare.

$) Indikator:

Endemisitas

Terjadinya kasus diare di suatu daerah sangat tergantung dari tingkat endemisitas
diare di suatu daerah, antara lain dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut ;
-  Kualitas/kuantitas sarana air bersih dan jamban keluarga,

Kebersihan perorangan dan lingkungan termasuk keluarga alat rumah tangga
yang terkait dengan makanan dan minuman.

-  kepadatan penduduk dan keadaan sosial ekonominya.
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3).

4.2.

Sumber Data

Kasus diare di suatu daerah dapat dipantau dengan memeriksa :
-  Catatan harian penderita diare atau Buku register penderita yang terdapat di

Puskesmas

-  Status penderita yang ada di "Kartu Rawat Jalan" (Family Folder) di Puskesmas
atau "Catatan Medik" (Medical Record) di Rumah Sakit, dapat digunakan untuk
tujuan tertentu yang lebih rinci.

Kode Diare.

Kasus diare pada laporan SP2TP dapat dilihat pada kode :
-  0101 = Kolera

-  0102 = Diare dan suspek kolera
-  0103 = Disentri

Hal ini panting agar jumlah penderita diare tersebut terdiri dari 3 kode diatas.

Faktor-faktor yang harus diantisipasi.

-  Pergantian musim. Tiap daerah peningkatan kasus diare/kolera sangat spesifik.

Musim kemarau yang panjang. Di musim ini sebagian penduduk menggunakan
air dari mana saja dan pada waktu ini banyak sumber-sumber air (tunggal)
yang ada sering terjadi pencemaran.

Perubahan perilaku dan adat istiadat setempat.

. Logistik
-  Persiapan logistik obat-obatan, terutama Ringer Laktat (RL), Oralit, Kaporit, Lysol,

Antibiotika. Bila persediaan dirasakan kurang agar segera menghubungi Dinas
Kesehatan Kabupaten/Tk.ll. Bila di Tk.ll persediaan juga menipis agar Tk.ll
segera menghubungi Tk.ll (Kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi)

. Pencatatan dan pelaporan
-  Pencatatan kader agar dibina terus menerus, karena kejadian diare dapat terjadi

setiap saat.
Pembinaan dapat dilaksanakan pada hah (H) Posyandu, sekaligus menjemput
hasil kerja kader (dari catatan harian kader)

-  Laporan Wabah 24 Jam (W1) dan Laporan Mingguan Wabah (W2) agarditingkatkan
pelaksanaannya, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Propinsi dapat
memantau kejadian penyakit secara tepat dan cepat.
Data tersebut dapat diperoleh dari sumber data atau tabulasi diatas, termasuk
SP2TP.

Masa KLB / Wabah

Pada masa ini adalah mengoperasikan hal-hal yang telah disiapkan dengan
meningkatkan kegiatan dan intensitas kerja yaitu dibentuknya pusat dehidrasi
disamping puskesmas atau tempat lokasi KLB Team Gerak Cepat (TGC) di
aktifkan jumlah/sesuai besar kecilnya KLB/wabah.
Pembagian Tugas Team harus jelas (siapa, untuk apa dan bagaimana cara
kerjanya).
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DEP.- KBSBHATAN
4.51 Y. Pembentukan Pusat Rehidrasi. Lh***——

Pusat rehidrasi dibentuk dengan maksud untuk menampung penderita diare
yang memerlukan perawatan dan pengobatan, sekaligus merupakan tempat
observasi dan isolasi dari masyarakat sehat. Sarana kesehatan yang di pimpin
oleh seorang dokter di bantu oieh para media (perawat, Bidan, PKC dan yang
sejenis) yang tahu tentang tatalaksana penderita diare yang berfungsi sebagai
pusat rehidrasi adalah puskesmas, puskesmas, pembantu/BP bahkan di tempat
lokasi KLB yang sedang berlangsung (bila lokasi terpencil) keadaan tertentu dapat
dibentuk pusat rehidrasi darurat seperti Balai desa, Sekolahan, rumah kosong
dsb.)

Tugas-tugas pusat rehidrasi.
a. Merawat dan memberikan pengobatan penderita diare yang berkunjung.
b. Melakukan pencatatan nama, umur, alamat iengkap, masa inkubasi, gejala,
diagnosa dan sebagainya

c. Memberikan data penderita kepada petugas lapangan (TGC).
d.Mencatat keadaan penderita yang dirawat.
e. Mengatur logistik dan Iain-Iain.
f. Pengambilan usap dubur penderita sebelum diterapi.
g. Penyuluhan kesehatan pada penderita dan keluarga penderita.
h.Pemberian pengobatan pada penunggu penderita yang terserang kholera
(close contact)

i. Menjaga agar pusat rehidrasi tidak menjadi sumber penularan (dengan
pengawasan, lisolisasi dsb).

j. Membuat laporan harian/mingguan penderita diare yang dirawat (yang diinfus,
tidak diinfus, rawat jalan, obat yang digunakan dan sebagainya)

Catatan:

Pembentukan pusat rehidrasi darurat sebaiknya direncanakan bersama dengan
camat & pamong setempat.

4^2.^. Peningkatan Peran Tim Gerak Cepat.
Tim Gerak Cepat (TGC) i adalah sekelompok tenaga kesehatan yang bertugas
menyelesaikan pengamatan dan penanggulangan wabah di lapangan.
Setiap saat dapat bergerak ke tempat-tempat yang berjangkit, sesuai dengan
data penderita dari puskesmas dan pusat rehidrasi atau data-data penyelidikan
epidemiologis.

Sebaiknya TGC terdiri dari dokter, seorang sanitarian/penilik kesehatan dan seorang
tenaga PKM. Apabila tenaga di puskesmas tidak memadai minta bantuan tenaga
ke tingkat II.

Tugas/kegiatan:

a) Pengamatan/surveilans :
Begitu ada laporan penderita diare suspect kholera dari pustu/puskesmas
dengan kriteria akan terjadi KLB segera TGC melakukan tindakan ke lapangan.
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5.

1. Pencarian penderita lain yang tidak datang berobat.
2. Meiakukan pengambilan usap dubur terhadap orang yang dicurigai,

terutama anggota keluarga.
3. Pengambilan contoh lingkungan yang diduga tercemari atau sebagai

sumber penularan (air, sumur, sungai, air pabrik dan sebagainya).
4. Pelacakan kasus kebelakang untuk mencari asal usul sumber penularan

dan melacak ke depan untuk menduga penyebarannya.
5. Mentabulir dan menyiapkan data penyakit, sifat keadaan kasus menurut

golongan umur, menurut desa dan sebagainya guna keperluan anallsa.

b) Pensucihamaan lingkungan dan benda-benda tercemar:
1. Lisolisasi termasuk merendam pakaian penderita, sprei, dll dan

Iain-Iain. Tidak ada lisol direbus dengan air.
2. Kaporisasi terhadap sumber air minum atau sumur yang diduga tercemar

oleh kotoran penderita atau pembawa kuman.

c) Tindakan dini
Pencegahan dehidrasi dengan pemberian oralit bagi setiap penderita diare
yangditemukandilapangan. Bila perlu dapatmembagikanataumeninggalkan
oralit di daerah KLB/Wabah di kepala desa, kader atau profesi masyarakat
lainnya (PKMD, UPGK, PKK dan sebagainya).

d) Meningkatkan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) baik perorangan
(keluarga) atau kelompok (RT, RW) dan bantuan masyarakat untuk surveillans
dan sebagainya.

e) Perbaikan kesehatan lingkungan secara darurat.

f) Pengobatan kepada kontak dengan penderita secara selectif, keputusan ini
harus ditentukan minimal oleh pimpinan puskesmas/Ketua TGC.

g) Membuat laporan tentang kejadian wabah dan cara penanggulangan secara
lengkap.

h) Koordinasi yang baik dengan laboratorium kabupaten.

4.3. inasa Pasca KLB / Wabah (Post KLB / Wabah)

eriode ini adalah 2 minggu setelah masa KLB/Wabah tenang. Selama 2 minggu
jrsebut pengamatan yang ketat diteruskan untuk mencegah kemungkinan timbulnya
LB susulan.Dalam periode ini kita dapat meiakukan investigasi untuk menentukan

sjmber infeksi, cara infeksi dll.Ini dapat diramalkan diantara berbagai golongan
enduduk suatu penyakit yang akan menetap dan endemik atau tidak.

eberapa Hal Yang Renting DIperhatikan

imbulnya KLB sering memberikan pengalaman yang baik bagi petugas kesehatan
maupun masyarakat, keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk penyuluhan kesehatan
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di perbaikan kesehatan lingkungan. Rehidrasi sederhana dengan oralit dan LGG/
flome Fluid dapat dikembangkan, serta petunjuk-petunjuk praktis menghadapi
penderita di rumah. Tatalaksana yang baik, bukan saja memberi basil yang balk
tapi juga menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada upaya-upaya kesehatan
di masa mendatang. Perlu diingat basil penanggulangan sangat bergantung
dari kecepatan laporan. makin cepat dilaporkan dan dilakukan tindakan, makin
mudab mengatasi masalab, sebingga kematian dapat dibindari/dibatasi.Untuk
itu diperlukan pengumpulan data yang terus - menerus dan selalu dikaji.
KLB diare etiologi disebabkan oleb beberapa penyebab (libat lampiran)
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KUMAN

1. V

2. V

3. SI

4. Salmonella spp

5. C

P

7. S

9. E

BEBERAPA ETIOLOGI YANG POTENSIAL MENIMBULKAN

KLB DIARE

cholera

parahaemolyticus

ap. aureus

ostridium

^rfringens

6. Bacillus cereus

ilgella spp

8. Sreptococcus
fciecalis

nterococcus

MASA TUNAS

- Beberapa Jam

sampai 5 harl
Biasanya 2-3
harl

2 - 6 Jam

12 - 24 Jam

8 - 22 Jam

blasanya12-18 Jam

8 - 16 jam
(Biasanya 1 - 6 Jam)

2 - 3 hari

5 - 20 Jam

2 - 18 Jam
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GEJALA

- Mencret men-

dadak, kadang2
muntah, asidosis

& shock

• diare sakit perut,-
mual, muntah,de-

mam2 sakit kepala
kadang2 seperti
disentri

mual, muntah, sa- - daging, telur
kit perut, mencret makanan kaleng
suhu badan dingin dan roti

CARA PENULARAN

- melalui makanan dan-

minuman yang ter-
kontaminasi

ikan (makanan) laut yang
terkontamisasi

mencret, demam

sakit perut
daging, unggas
susu dan telur

yang terkontaminasi

mencret sakit perut - daging, makanan kaleng
mual jarang

mencret2 muntah, - Bubur kaleng
mual2, mendadak puding panili

mencret, sakit pe- - makanan saus dan maka-
rut tenesmus, tinja nan kaleng yang ter-
berlendir + berda- kontaminasi

rah

mual, muntah

mencre

mual, muntah
mencret

makanan yang ter
kontaminasi

makanan kaleng yang
terkontaminasi



rujuan

BAB IX

PEMANTAUAN

^ampu merencanakan dan menjadwalkan kegiatan petugas kesehatan (Puskesmas,
^ustu dan Kader),
\/lampu merencanakan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas,
^ustu dan Kader

y/lampu memantau has!! kerja & kegiatan petugas puskesmas, pustu dan kader
Vlampu memecahkan masalah yang ditemui pada waktu memantau & memberikan
jnpan balik.

2. Kegiatan Pemantauan

Pemantauan adalah mengamati secara rutin penampilan kerja dan kegiatan
P2 Diare yang dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas, Pustu dan kader.

Rencana danjadwal kegiatan yang dilakukan petugas kesehatan tentang P2 Diare
di puskesmas, Pustu & Kader, adalah kegiatan yang telah disetujui dan diusulkan
pada waktu perencanaan melalui forum diskusi dalam UDKP/Rakor cam (KHPA).-

2.1

2.2.

Kegiatan yang dipantau :

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan / kader
- pemesanan dan cara penyimpanan logistik / oralit
- pencatatan dan pelaporan penderita diare
- tatalaksana diare :

. menilai derajat dehidrasi

. melakukan tindakan terapi yang tepat

Pencegahan / penyuluhan.
penyuluhan mengenai cara pencegahan
memberi nasihat kepada ibu-ibu / pengasuh tentang cara melarutkan oralit,cara
memberikan oralit, cara memberikan ASI dan talaksana penderita diare
dirumah serta kapan merujuk anak kesarana.

Cara memantau

A. Pemantau adalah dokter / Pimpinan Puskesmas ke petugas poliklinik
di Puskesmas / Pustu :

a. Lihat apakah ada jadwal kegiatan / pelayanan baik mingguan maupun
bulanan di Puskesmas / Pustu,

b.Amatilah kegiatan rutin di Puskesmas, Pustu tentang Tatalaksana :
- penilaian dehidrasi,
- menyiapkan oralit.
- menyediakan oralit,
- menggunakan Antibiotik yang benar
- pencatatan penderita dibuku status penderita,
- sopan santun / etika terhadap ibu-ibu / pengasuh
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- kapan anak/penderita hams dirujuk.
Pencegahan/penyuluhan :
- Memberi penjelasan pada ibu-ibu/pengasuh tentang melarutkan & penggunaan

oralit melalui pojok oralit / Posyandu.
- Memberi penjelasan pada ibu-ibu/pengasuh, apa yang harus dilakukan

dirumah.

- memberi petunjuk tentang pencegahan diare dirumah
c. Melihat dan memeriksa pencatatan dan pelaporan tentang diare dari Register
dan Status penderita.

B. Pemantau adalah Petugas Puskesmas/Pustu ke kader :
* Amati catatan Kader tentang :

- Jumlah penderita yang dilayani,
- Jumlah oralit yang diberikan,
- Catatan rujukan.

* Wawancara seperlunya.

2.si Siapa yang memantau & dipantau :
- Di Puskesmas dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas,
- Di Pustu dilakukan oleh petugas Puskesmas.
- Di Posyandu dilakukan oleh Petugas Puskesmas / Pustu

2.4\ Jadwal pemantauan :
Buat jadwal pemantauan : mingguan, bulanan atau triwulanan.

2.5| Alat pemantau
Siapkan alat pemantau sesuai dengan keperluan berupa checklist atau formulir
dengan keperluan. (terlampir)

2.d Pencatatan & Pemantauasn KLB :
a. Apakah ada pemantuan kasus diare secara harian &

mingguan : ya / tidak
b. Apakah ada grafik harian / mingguan diare : ya / tidak
c. Apakah laporan W2 secara rutin dibuat : ya / tidak
d. Bila terjadi peningkatan kasus diare,laporan apa yang digunakan

(W1,W2lain)

e. Kapan investigasi / pencarian kasus baru dilapangan dilakukan :
- bila ada peningkatan kasus di Puskesmas & Pustu.
- bila ada perintah dari atasan.

f. Apakah dibuat laporan khusus setelah terjadi KLB ya / tidak.

3. Pemecahan Masalah :

Masalah yang ditemui dari hasil pemantauan harus dibicarakan / didiskusikan
dengan petugas / kader yang dipantau, cari alternatif terbaik yang dapat dilakukan.

4^ Umpan Balik :
Perlu dibuat umpan balik ke petugas yang dipantau dan laporan ke atasannya.
Umpan balik bisa secara tertulis juga bisa secara lisan.
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PEMANTAUAN UNTUK KUNJUNGAN

SUPERVISI KE KADER

Dei >a

Supervisor
Tat|iggal

LOGISTIK :

B

1. Stock oralit sekarang = bungkus
2. Jumlah oralit yang ada pada buian lalu = bungkus
3. Jumlah kasus diare bulan lalu = orang

Rumus perhitungan : (pemakaian oralit)

KASUS BULAN LALU X 6 BUNGKUS = XYZ BUNGKUS.

Kesimpulan ;

> XYZ bungkus
< XYZ bungkus

-> oralit cukup
--> persediaan oralit kurang

4. Tempat penyimpanan oralit

- tempat kering (tidak lembab) ya / tidak
- kena sinar matahari langsung ya / tidak
- terjangkau oleh anak-anak ya / tidak
- terletak langsung dilantai ya / tidak

1
PENCATATAN :

-  Apakah kasus dicatat pada buku catatan ya / tidak
-  Apakah setiapa kasus diberi oralit dicatat

pada buku catatan kader ya / tidak
- Apakah setiap kasus yang perlu dirujuk ke

Pustu / Puskesmas dicatat pada buku catatan • ya / tidak

PENYULUHAN :

- Dimana / kapan dilakukan penyuluhan tentang tersediannya oralit :
. pada saat arisan ibu-ibu ya / tidak
. pada saat rapat mingguan desa ya / tidak
. pada saat pengajian / ceramah agama ya / tidak
. pada papan pengumuman di balai desa ya / tidak

- Kapan penyuluhan biasanya dilakukan
- Judul yang disampaikan / dibicarakan
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- Siapa sasaran penyuluhan
- Apakah kader mempunyai jadwal / rencana penyuluhan
- Materi penyuluhan, apa pesan pesan utama penyuluhan :
.  Diare menyebabkan kematlan ya / tidak
( Karena kekurangan cairan tubuh )

. Apakah oralit merupakan cairan terbaik ya / tidak

.  Pemberian makanan minuman ditingkatkan ya / tidak

.  Pemberian ASI diteruskan ya / tidak

. Anak jangan dipuasakan ya / tidak

.  Pemberian makanan tambahan setelah sembuh,
paling kurang selama satu minggu ya / tidak

. Tanda anak perlu dirujuk ya / tidak

KOMENTAR (HASIL TEMUAN)

SARAN SARAN

Ca atan : coret yang tidak perlu
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Fo

Pu

Su

Ta

kesmas/Pustu

pervisor
ndgal

I. iViyiATI ;

Ta

ha

mulir sarkes ;

PEMANTAUAN UNTUK KUNJUNGAN

SUPERVISI KE PUSKESMAS / PUSTU

aksana paling sedikit satu kasus diare dan catat
ha! berikut :

Kasus 1

ya / tdk
Kasus 2

ya / tdk

Apakah dehidrasi dinilai secara benar ?
Apakah larutan oralit dibuat secara benar ? .
Apakah Ibu diberi nasehat yang tepat
tentang pemberian makanan ?
Apakah masalah-masaiah lain juga dinilai
secara benar ?

Apakah untuk masalah-masaiah ini diberikan
pengobatan ?
apakah ibu/pengasuh diberi nasehat yang
tepat tentang bagaimana meneruskan terapi
dan kapan harus kembali kesaran
pelayanan kesehatan ?
Apakah tindakan yang diberikan sesuai
dengan status dehidrasi
Apakah ibu diberi nasehat yang tepat
tentang pencegahan diare ?

Catalan beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai.

II.

Aji
bu

- Jka anak/penderita datang dengan keluhan diare, bagaimana Saudara melakukan
pejiilaian penderita ?

JIKA SAUDARA TIDAK MUNGKIN MENGAMATI KASUS DIARE YANG SEDANG

DITANGANI :

kan dua pertanyaan berikut ini, usahakan responden menjawab secara rind, catat
ir-butir pokok jawaban, baik, salah / betul.
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Baijaimana tindakan Saudara terhadap anak/penderita yang menderita' diare

ill. PERTANYAAN KHUSUS KASUS-KASUS DIARE :

Ajukan pertanyaan khusustentang kasus diare, jika Saudara sedang mengamati penanganan
kasus, jawaban langsung dapat diisi, bila ada kesalahan, setelah dijawab dapat
dibetulkan.

- Ap£i gejala dan tanda dehidrasi ?

- Kapan Saudara menggunakan oralit ?

- Ka )an menurut Saudara infus diperlukan ?

Kaps n saudara memberikan antibiotik ?

Apa yang Saudara beritahu (suluh) kepada ibu-ibu/pengasuh tentang diare ?

Pemberian AS! ya / tidak.
Meneruskan pemberian makanan ya / tidak
Kapan anak/penderita dirujuk kembali ke sarana
kesehatan ya / tidak
Pencegahan diare dirumah (personal higiene) ya / tidak
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IV. POSTER / BAGAN :

Adakah petunjuk tertulis ( Poster, bagan ) didinding tentang
penanganan diare : (ya
- Terpasang dan mudah terlihat ?
- Mudah dimengerti/dipergunakan ?
- Poster / bagan benar ?

tidak)

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT :

Apakah ada masalah dalam melakukan pekerjaan yang ingin saudara kemukakan

Buatlah kesepakatan dengan petugas tentang masalah utama dan tindak lanjut :

- Komentar atau pengamatan tambahan:

Saran-saran

. LOGISTIK

- Persediaan / Distribusi / Penyimpanan oraiit.

- Pernahkah kehabisan oraiit, masalah didalam persediaan pendistribusiannya,
selama periode tertentu? jika ya, uraikan
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Apakah persediaan oralit disimpan secara benar dan dalam kondisi yang baik?
Jika tidak, uraikan :

Komentar atau pengamatan tambahan

{5aran-saran :
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1.

2. peberapa cara melakukan Evaluasi
Evaluasi atau penilaian dapat dilaksanakan dengan menggunakan data rutin
(laporan), pemantauan, supervisi, dan survei khusus.

2.1

2.1

2.1

BAB X

EVALUASI

ujuan : Mengetahui hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan merencanakan
kegiatan ditahun depan.

Evaluasi berdasarkan data rutin

1 Pada setiap akhir tahun hitungiah rata-rata cakupan peiayanan untuk
mengetahui

- berapa kali masyarakat menggunakan suatu peiayanan selama setahun
- peiayanan oleh penduduk sasaran yang terjangkau
- peiayanan oleh penduduk sasaran diseluruh daerah
- Proporsi penderita diberi oralit
- Rata-rata pemakai oralit
- Proporsi cakupan peiayanan oleh Sarkes dan kader

a. Menghitung angka cakupan peiayanan untuk penduduk sasaran yang terjangkau

cakupan kemampuan peiayanan Angka cakupan peiayanan
peiayanan penduduk penduduk

sasaran yang sasaran yang

terjangkau terjangkau

b. Menghitung angka cakupan untuk penduduk sasaran di daerah kesehatan

cakupan kemampuan peiayanan Angka cakupan peiayanan
peiayanan penduduk daerah

sasaran di daerah kesehatan

kesehatan

2. Bandingkaniah angka cakupan peiayanan tersebut dengan target

Setelah didapatkan angka cakupan disuatu wilayah kerja (Puskesmas), banding
kaniah angka tersebut dengan target yang telah ditentukan pada awal tahun.
Apabila terdapat perbedaan, carilah kemungkinan alasan sebagai berikut :
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Bila angka cakupan lebih tinggi dari target, periksa kemungkinan alasan sebagai
berikut :

-  Apakah ada KLB sehingga menyebabkan penambahan jumlah penderita
diare yang datang ke puskesmas.

-  Apakah banyak orang yang pindah ke daerah lain, sehingga mereka berobat
kepuskesmas yang baru.

-  Apakah masyarakat sebelumnya menganggap enteng terhadap penyakit
diare.

Bila angka cakupan lebih rendah dari target, periksa kemungkinan alasan sebagai
berikut :

-  Apakah pelayanan berkurang sehingga jumlah penderita diare yang datang
ke puskesmas berkurang.

-  Apakah masyarakat lebih suka mengobati diare di rumah
1 Apakah masyarakat lebih suka berobat kepenyedia pelayanan swasta.
-  Apakah jangkauan puskesmas terlalu luas.

^pabila telah diketemukan kemungkinan alasan penyebab perbedaan angka
:akupan pelayanan tersebut pakailah untuk merencanakan kegiatan ditahun depan.

2.2. pyaluasi berdasarkan hasU pemantauan/supervisi dan survei khusus

Disamping dari data rutin (laporan) yang telah ada evaluasi dapat dilaksana-
<an dengan cara pemantauan/supervisi atau survei khusus untuk mendapatkan
^ambaran tentang kebutuhan, perilaku masyarakat dan masalah masalah
<esehatan lainnya.

Apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dari
masyarakat (jenis pelayanan, jam buka puskesmas, dll)
Apakah Ibu-ibu tahu cara mengobati penyakit diare dirumah ?
Apakah Ibu-ibu tahu oralit dan penggunaannya untuk penderita diare
Apakah Ibu-ibu datang kepuskesmas ketika anaknya menderita sakit diare
yang be rat
Masalah kesehatan yang menjadi prioritas di masyarakat.

Dengan penemuan-penemuan dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk

Memperbaiki masalah masalah yang menyebabkan rendahnya cakupan pelayanan.
Menentukan target cakupan pelayanan di tahun depan.
Memperkirakan kebutuhan logistik dengan tepat.
Merencanakan kegiatan-kegiatan atau proyek di tahun depan.
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Bab XI

P E N U T U P

Dalam buku ini diuraikan kegiatan operasional semua Aspek
prdgram Pemberantasan Penyakit Diare (P2 Diare). Sistimatika penulisannya
dibuat sedemikian rupa, dengan harapan agar mudah dipahami dan dapat
dilaksanakan oleh semua petugas puskesmas (ringkasan terlampir). Perlu kami
tekankan disini aspek tatalaksana penderita saat ini merupakan salah satu kunci
keberhasiian P2 Diare, disamping aspek pencegahan dan aspek-aspek lainnya

Hasil pemantauan di lapangan menggambarkan bahwa prosedur penanganan
pefiderita dehidrasi hingga pemberian rehidrasi dan pengobatan indikasi tertentu.

Secara teknis isi buku merupakan perpaduan antara materi pelatihan yang
miingkin pernah didapat, pengalaman lapangan serta dengan berbagai bahan informasi
tertang P2 Diare termasuk paket PMPD di Fakultas Kedokteran. Sehingga
deigan diterima dan dipergunakannya buku pedoman ini, diharapkan akan
memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan sumber daya manusia,
sehingga tujuan dan sasaran P2 Diare dapat tercapai. Kami sadar Saudara
tertunya akan bangga menjadi bagian dari jajaran Departemen Kesehatan
yaipg mensukseskan program pemerintah.

Semoga buku yang sederhana ini akan bermanfaat dan selamat bekerja.
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Lampiran

I. T

GARIS BESAR KEGIATAN P2 DIARE

Dl TINGKAT PUSKESMAS

UJUAN PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DIARE (P2. DIARE)

Menurunkan angka kematian karena diare
Menurunkan angka kesakitan karena diare

1! JENIS KEGIATAN

TATALAKSANA
j

jl. Dokter puskesmas yang pernah dilatlh tentang tatalaksana penderita diare , harus
membimbing paramedis diwilayah Puskesmas tentang tatalaksana diare yang benar.

2. Bagi dokter Puskesmas yang belum pernah dilatih tatalaksana diare maupun yang
I  belum pernah mendapat PMPD di Fakultas Kedokteran, agar mempelajari buku
I  petunjuk diare / BAGAN TATALAKSANA PENDERITA DIARE
S. Dokter dan Paramedis dalam wilayah Puskesmas harus menangani penderita diare

yang datang ke Puskesmas, Pustu atau Sarana Kesehatan Lainnya, baik pada
waktu jam kerja maupun diluar jam kerja (sesuai dengan bagan Tatalaksana
Penderita Diare)

4. Melatih Kader dalam wilayah kerja tentang tatalaksana diare (baik latihan formal
ataupun non formal)

PENYULUHAN

1. Petugas Puskesmas (dokter/paramedis) perlu memberi nasihat kepada ibu-ibu yang
membawa anaknya diare ke Puskesmas, Pustu, tentang tatalaksana diare di
rumah tangga dan pencegahannya.

2. Petugas Puskesmas (dokter/paramedis) harus memanfaatkan sarana Pojok Oralit
untuk penyuluhan tentang diare secara optimal

3. Petugas puskesmas melakukan penyuluhan pada saat kunjungan posyandu.
4. Melaksanakan penyuluhan tentang diare di masyarakat pada saat ada KLB Diare.
5. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait (Camat, KUA, Juru penerangan dll) dalam

penyuluhan pencegahan diare di masyarakat.
6. Melatih kader tentang materi-materi penyuluhan yang perlu disampaikan ke masyarakat

Catatan: Materi penyuluhan, lihat bab Tatalaksana penderita diare dan Pencegahan
Diare pada Buku Petunjuk Puskesmas ini.

C. PENCATATAN, PENGAMATAN & PENANGGULANGAN KLB

1. Mencatat/melapor penderita diare yang berobat di Sarkes (Puskesmas & Pustu)
dan yang ditangani kader dalam wilayah kerjanya secara rutin.

2. Menganalisa penderita diare, baik harian maupun mingguan untuk segera melakukan
tindakan dini (investigasi ke lapangan bila ada tanda-tanda peningkatan kasus diare)
agar penderita tidak berkembang menjadi KLB.

. MERENCANAKAN & DISTRIBUSI ORALIT

Lihat bagian pengelolaan oralit di buku petunjuk puskesmas ini.

. MENGHITUNG TARGET > LIHAT BAB PENYUSUNAN TARGET PADA BUKU

PETUNJUK PUSKESMAS INI.r

Imiuk pbrpustakaam-
1  PEP: KBSBHATAN
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