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PENDAHULUAN

• Seorang ibu akan membawa anaknya ke 
fasilitas kesehatan jika ada suatu masalah 
atau gejala khusus.

• Jika saudara hanya memeriksa anak itu • Jika saudara hanya memeriksa anak itu 
untuk masalah / gejala khusus itu, saudara 
mungkin akan melewatkan tanda-tanda 
penyakit lain.

• Anak mungkin juga menderita pneumonia, 
diare, malaria, campak, demam berdarah, 
kurang gizi atau anemia.



• Penyakit ini dapat menyebabkan kematian 
atau cacat pada anak apabila tidak diobati 
dengan tepat.

• Modul ini memberi penjelasan dan latihan • Modul ini memberi penjelasan dan latihan 
yang dapat membantu saudara 
memahami bagan Penilaian & Klasifikasi 
Anak Sakit Umur 2 Bulan – 5 tahun.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Menjelaskan dan memberikan 
kesempatan untuk mempraktekkan 
keterampilan-keterampilan berikut : 

� Menanyakan kepada ibu mengenai 
masalah yang dihadapi anaknya.

� Memeriksa tanda bahaya umum.



� Menanyakan kepada ibu mengenai 
empat keluhan utama :

- Batuk atau sukar bernapas
- Diare
- Demam- Demam
- Masalah telinga

.



Apabila ada keluhan utama :
- Melakukan penilaian lebih lanjut

gejala lain yang berhubungan dgn 
gejala utama.

- Membuat klasifikasi penyakit anak 
berdasarkan gejala yang ditemukan

� Memeriksa dan mengklasifikasikan status 
gizi dan anemia.

� Memeriksa status imunisasi dan 
pemberian vitamin A pada saat kunjungan.

� Menilai masalah / keluhan lain yang 
dihadapi anak.



Menanyakan kepada Ibu Mengenai 

Masalah Anaknya

• Sambut ibu dengan baik, persilahkan 
duduk bersama anaknya.

Tanyakan umur anak.

- Jika umur anak 2 bulan - 5 tahun, - Jika umur anak 2 bulan - 5 tahun, 

gunakan bagan Penilaian Anak Sakit

umur 2 bulan sampai 5 tahun

- Jika umur anak 1 hari – 2 bulan, 

gunakan bagan Tatalaksana Bayi Muda

umur 1 hari – 2 bulan 



• Berat badan dan suhu badan di ukur dan 
di catat. Jangan membuka pakaian / 
mengganggu anak itu sekarang.

• Menjalin komunikasi yang komunikatif.

- Dengarkan dengan seksama apa yang

disampaikan ibu.disampaikan ibu.

- Gunakan kata yang dimengerti ibu.

- Beri ibu waktu yang cukup untuk men

jawab pertanyaan.

- Ajukan pertanyaan tambahan apabila

ibu tidak pasti akan jawabannya.



MEMERIKSA TANDA BAHAYA 

UMUM

Periksa tanda bahaya umum pada semua anak 
sakit.

Tanda bahaya umum adalah :Tanda bahaya umum adalah :

� Anak tidak bisa minum atau menetek.

� Anak memuntahkan semuanya.

� Anak kejang.

� Anak letargis atau tidak sadar.    



• Anak dengan tanda bahaya umum 
mempunyai masalah serius dan sebagian 
besar perlu dirujuk SEGERA.

• Anak mungkin perlu penanganan untuk 
menyelamatkan jiwanya dengan suntik 
antibiotik, oksigen atau perawatan lain.

• Segera selesaikan pemeriksaan • Segera selesaikan pemeriksaan 
selanjutnya.

• Cara melakukan tindakan segera ini 
diuraikan dalam modul : MENENTUKAN 
TINDAKAN DAN MEMBERI 
PENGOBATAN. 



• Cara memeriksa tanda bahaya umum :

� Tanya : Apakah anak bisa minum atau      
menetek ?

� Tanya : Apakah anak selalu memuntahkan      
semuanya ?semuanya ?

� Tanya : Apakah anak kejang ?

� Lihat   : Apakah anak letargis atau tidak 
sadar.                



PENILAIAN DAN KLASIFIKASI BATUK ATAU 

SUKAR BERNAPAS

• Infeksi saluran pernafasan dapat terjadi pada saluran 

pernafasan seperti hidung, tenggorokan, laring, trakhea, 

saluran udara atau paru.

• Anak dengan batuk / sukar bernapas mungkin menderita 

pneumonia atau infeksi saluran napas berat lainnya.pneumonia atau infeksi saluran napas berat lainnya.

• Petugas perlu mengenal anak-anak yang sakit serius 

dengan gejala batuk / sukar bernapas yang 

membutuhkan pengobatan antibiotik, yaitu pneumonia 

yang ditandai napas cepat dan tarikan dinding dada ke 

dalam.

• Anak dengan pneumonia, paru menjadi kaku sehingga 

tubuh bereaksi dengan napas cepat, agar tidak hipoksia. 



MENILAI BATUK ATAU SUKAR BERNAPAS

Anak yang batuk atau sukar bernapas dinilai untuk :

o Sudah berapa lama anak batuk / sukar bernapas.

o Napas cepat

o Tarikan dinding dada ke dalam.

o Stridor pada anak yang tenang.

Tanyakan adanya batuk / sukar bernapas pada semua

anak sakit.

o Tanya : Apakah anak menderita batuk / sukar bernapas?

o Tanya : Sudah berapa lama ?

Hitung frekuensi napas dalam satu menit.



� Batas napas cepat tergantung pada umur anak :

2 bulan -12 bulan : frekuensi napas 50 x / menit atau      

lebih. 

12 bulan – 5 tahun : frekuensi napas 40 x / menit atau

lebih.

� Lihat tarikan dinding dada ke dalam.� Lihat tarikan dinding dada ke dalam.

Tarikan dinding dada ke dalam dikatakan benar ada jika 
terlihat dengan jelas dan berlangsung setiap waktu.

� Dengar adanya stridor.

Stridor adalah bunyi yang kasar yang terdengar pada 
saat anak menarik napas.



KLASIFIKASI BATUK ATAU SUKAR BERNAPAS

� Klasifikasi lajur merah muda : anak 
memerlukan perhatian dan harus segera dirujuk 
atau dirawat inap. Ini adalah klasifikasi yang 
berat.

� Klasifikasi lajur kuning : anak memerlukan � Klasifikasi lajur kuning : anak memerlukan 
tindakan khusus, misalnya pemberian antiotik, 
antimalaria, cairan dengan pengawasan atau 
pengobatan lainnya.

� Klasifikasi lajur hijau : anak tidak memerlukan 
tindakan media khusus, petugas kesehatan 
mengajari ibu cara merawat anak di rumah.



GEJALA KLASIFIKASI

� Ada tanda bahaya umum atau

� Tarikan dinding dada kedalam

atau

� Stridor

PNEUMONIA atau   
PENYAKIT SANGAT 

BERAT

� Napas cepat PNEUMONIA� Napas cepat PNEUMONIA

Tidak ada tanda-tanda pneumonia 

atau penyakit sangat berat

BATUK :

BUKAN PNEUMONIA



PENILAIAN DAN KLASIFIKASI DIARE

Diare terjadi apabila tinja mengandung air 
yang lebih banyak dari normal.

Diare biasa terjadi pada anak-anak umur 
antara 6 bulan sampai 2 tahun.

Jenis Diare :Jenis Diare :

Bila terjadi lebih dari 14 hari disebut diare 
persisten.

Diare dengan darah dalam tinja disebut 
disentri. 



MENILAI DIARE

Anak yang menderita diare dinilai dalam hal :

• Berapa lama anak menderita diare.

• Adakah darah dalam tinja untuk menentukan apakah 
anak menderita disentri.

• Adakah tanda-tanda dehidrasi.

Tanyakan tentang diare pada semua anak :

• Tanya : Apakah anak menderita diare ?• Tanya : Apakah anak menderita diare ?

• Tanya : Sudah berapa lama ?

• Tanya : Adakah darah dalam tinja ?

Lihat keadaan umum anak : letargis / tidak sadar ?

gelisah / rewel ?

Lihat apakah matanya cekung.

Beri anak minum.

Cubit kulit perut anak.   



KLASIFIKASI DEHIDRASI

Terdapat dua atau lebih dari tanda-tanda berikut ini:

• Letargis atau tidak sadar

• Mata cekung

• Tidak bisa minum atau malas minum

• Cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat.

DEHIDRASI

BERAT

Terdapat dua atau lebih dari tanda-tanda berikut ini:

• Gelisah, rewel/mudah marah DEHIDRASI• Gelisah, rewel/mudah marah

• Mata cekung

• Haus, minum dengan lahap

• Cubitan kulit perut kembalinya lambat

DEHIDRASI

RINGAN

SEDANG

• Tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai

dehidrasi berat atau ringan/sedang

TANPA

DEHIDRASI



Untuk mengklasifikasikan derajat dehidrasi anak, mulailah dengan 

lajur merah muda. 

• Jika ada dua atau lebih tanda pada lajur merah muda, 

klasifikasikan anak sebagai DEHIDRASI BERAT.

• Jika tidak ada dua atau lebih tanda pada lajur merah muda, lihat 

lajur kuning. Jika ada dua atau lebih tanda pada lajur ini, 

klasifikasikan anak sebagai DEHIDRASI RINGAN/SEDANG.

• Jika tidak ada dua atau lebih tanda pada lajur kuning, 

klasifikasikan anak sebagai TANPA DEHIDRASI. Anak ini tidak 

menunjukkan cukup tanda untuk diklasifikasikan sebagai 

DEHIDRASI RINGAN/SEDANG, karena hanya ada satu tanda 

dehidrasi atau kehilangan cairan tanpa menunjukkan tanda-tanda 

dehidrasi.



KLASIFIKASI DIARE PERSISTEN

Setelah saudara mengklasifikan dehidrasi anak, klasifikasikan juga untuk diare persisten jika anak itu 

menderita diare selama 14 hari atau lebih.

Ada dua klasifikasi untuk diare persisten yaitu:

DIARE PERSISTEN BERAT

Jika seorang anak menderita diare selama 14 hari atau lebih dan juga menderita dehidrasi berat atau 
ringan/sedang, klasifikasikan penyakit anak itu sebagai DIARE PERSISTEN BERAT.

DIARE PERSISTEN

Seorang anak dengan diare selama 14 hari atau lebih dan tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi 

• Ada dehidrasi DIARE PERSISTEN BERAT

• Tanpa dehidrasi DIARE PERSISTEN

Seorang anak dengan diare selama 14 hari atau lebih dan tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi 
diklasifikasikan sebagai DIARE PERSISTEN.

KLASIFIKASI DISENTRI

Hanya ada satu klasifikasi untuk disentri, yaitu: DISENTRI

DISENTRI

Seorang anak dengan diare dan ada darah dalam tinjanya, diklasifikasikan sebagai menderita 
DISENTRI.

• Darah dalam tinja (beraknya campur darah) DISENTRI



PENILAIAN DAN KLASIFIKASI  DEMAM
Anak dengan demam mungkin menderita malaria, campak, demam berdarah atau penyakit berat lainnya. Demam juga bisa 
timbul hanya karena menderita batuk pilek saja atau infeksi virus lainnya.

MALARIA

Malaria yang berbahaya adalah yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum.

Demam merupakan tanda utama malaria. Demam bisa terjadi sepanjang waktu atau hilang timbul dengan jarak waktu yang 
teratur. Anak dengan malaria mungkin menderita anemia kronis (tanpa demam) sebagai satu-satunya tanda penyakit.

Tanda-tanda malaria dapat timbul bersamaan dengan tanda-tanda penyakit lainnya. Misalnya, anak mungkin sakit malaria 
dan batuk dengan napas cepat, suatu tanda pneumonia. 1Anak ini membutuhkan pengobatan untuk malaria dan juga untuk 
pneumonia. Anak-anak dengan malaria mungkin juga menderita diare. Mereka membutuhkan obat antimalaria pengobatan 
untuk diare.

Di daerah dengan penularan malaria yang tinggi, malaria adalah penyebab kematian utama pada anak-anak. Kasus 
malaria tanpa komplikasi dapat menjadi malaria berat dalam waktu 24 jam setelah demam timbul pertama kali. Malaria 
yang berat adalah malaria dengan komplikasi seperti malaria serebral atau anemia berat. Anak dapat meninggal jika tidak 
segera diobati.

Menentukan Daerah Risiko Malaria: Untuk membuat klasifikasi dan mengobati anak-anak dengan demam, saudara 
harus mengetahui risiko malaria di daerah saudara. Tentukan apakah daerah saudara termasuk Risiko Tinggi Malaria, 
Risiko Rendah Malaria atau Tanpa Risiko Malaria.Risiko Rendah Malaria atau Tanpa Risiko Malaria.

CAMPAK

Demam dan ruam kemerahan yang menyeluruh adalah tanda-tanda utama dari campak. Campak sangat menular. Antibodi 
dari ibu melindungi bayi dari campak selama kira-kira 6 bulan. Kemudian perlindungan menghilang sedikit demi sedikit. 
Pada umumnya dan perumahan yang tidak sehat meningkatkan risiko campak untuk timbul lebih dini.

Campak disebabkan virus yang merusak sistem kekebalan selama beberapa minggu setelah terjangkit campak. Hal ini 
menyebabkan anak berisiko terhadap penyakit-penyakit infeksi lainnya.

Komplikasi campak terjadi pada kira-kira 30% dari semua kasus. Komplikasi yang terpenting adalah:

• Diare (termasuk disentri dan diare persisten)

• Pneumonia.

• Luka di mulut.

• Infeksi telinga dan

• Infeksi mata yang berat (bisa menyebabkan luka di kornea atau kebutaan).

Ensefalitis (infeksi otak) terjadi pada satu dari seribu kasus. Seorang anak dengan ensefalitis mungkin mempunyai tanda 
bahaya umum seperti kejang atau letargis atau tidak sadar.



DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) atau DENGUE HEMORRHAGIC FEVER (DHF)

DBD atau DHF adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah kasus maupun daerah yang terjangkitnya 

cenderung meningkat.

DBD disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan kadang-kadang oleh nyamuk Aedes albopictus. 

Masa inkubasinya 4-6 hari. Demam tinggi dan perdarahan merupakan gejala utama DBD.

Ciri-ciri DBD adalah demam akut 2 sampai 7 hari, lemah, gelisah, nyeri ulu hati, diikuti dengan gejala perdarahan dan kecenderungan syok 

yang fatal (Dengue Shock Syndrome).

MENILAI DEMAM

Tentukan risiko malaria (tinggi, rendah atau tanpa). Jika risiko malaria di daerah itu rendah atau tanpa risiko malaria, tanyakan 

kepada ibu tentang perjalanan:

Seorang anak mempunyai gejala utama demam jika:

• Anak itu mempunyai riwayat demam atau

• Anak itu teraba panas atau

• Anak itu suhu aksilarnya 37.5
0
C atau lebih                          

kepada ibu tentang perjalanan:

Apakah anak dibawa ke luar daerah selama 2 minggu terakhir?

Jika ya, ke mana?

Jika anak pergi ke luar daerah dalam 2 minggu terakhir, tentukan apakah daerah tersebut merupakan daerah dengan risiko malaria 

tinggi atau rendah. Periksa Buku Bagan MTBS tentang daftar daerah risiko malaria.

Kemudian lanjutkan penilaian anak dengan demam sebagai berikut:

• Sudah berapa lama anak itu demam.

• Riwayat campak.

• Kaku kuduk.

• Pilek.

• Tanda-tanda campak yaitu ruam kemerahan yang menyeluruh dan salah satu dari: batuk, pilek atau mata merah.

Jika anak sedang sakit campak saat ini atau dalam 3 bulan terkhir, periksa adanya gejala komplikasi campak, 
yaitu: luka di mulut, nanah keluar dari mata dan kekeruhan pada kornea.

• Gejala demam berdarah jika demam kurang dari 7 hari. Gereja ini mungkin berupa perdarahan dari hidung, bintik 
perdarahan di kulit, muntah darah, berak kehitaman, nyeri ulu atau gelisah dan tanda-tanda syok.



KLASIFIKASI DEMAM
• Semua anak dengan demam harus diklasifikasikan untuk malaria.

• Jika anak menunjukkan gejala demam dan campak, klasifikasikan untuk malaria dan campak.

• Jika demam kurang dari 7 hari harus diklasifikasikan Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

KLASIFIKASI DEMAM UNTUK MALARIA
Ada tiga tabel klasifikasi untuk Malaria pada bagan PENILAIAN DAN KLASIFIKASI.

Bagan PERTAMA untuk mengklasifikasikan demam di daerah risiko tinggi malaria. Yang KEDUA untuk daerah risiko 

rendah malaria. Yang KETIGA untuk daerah tanpa risiko malaria dan tidak ada riwayat perjalanan ke daerah dengan risiko 

malaria.

Untuk mengklasifikasikan malaria, saudara harus tahu apakah daerah tersebut termasuk risiko malaria yang tinggi, rendah 

atau tanpa risiko. Kemudian saudara memilih tabel klasifikasi yang sesuai.

Jika memungkinkan, lakukan pemeriksaan darah pada setiap anak demam di daerah risiko tinggi dan rendah malaria.

DAERAH RISIKO TINGGI MALARIA:
Gunakan tabel klasifikasi Risiko Tinggi Malaria dengan dua kemungkinan klasifikasi.

PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM (Risiko Tinggi Malaria)
Jika anak dengan demam mempunyai salah satu tanda bahaya umum atau kaku kuduk diklasifikasikan sebagai 

PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM.

Anak ini mungkin menderita meningitis atau malaria berat (termasuk malaria serebral) atau sepsis, yang membutuhkan 

pengobatan segera dan rujukan.

• Ada tanda bahaya umum 

atau

• Kaku kuduk.

PENYAKIT

BERAT DENGAN

DEMAM

• Demam (pada anamnesis atau

pada peradaban atau suhu

37.5
0
C * atau lebih)

MALARIA



MALARIA (Risiko Tinggi Malaria)
Anak yang demam di daerah dengan risiko malaria tinggi, diklasifikasikan sebagai MALARIA, karena besar kemungkinan 

demamnya disebabkan oleh malaria.

DAERAH RISIKO RENDAH MALARIA: 
Jika seorang anak yang tinggal di daerah risiko rendah malaria, melakukan perjalanan ke daerah dengan risiko malaria tinggi, 

gunakan tabel klasifikasi Risiko Tinggi Malaria.

Ada tiga kemungkinan klasifikasi untuk demam pada anak di daerah risiko rendah malaria.

• Ada tanda bahaya umum

atau

• Kaku kuduk

PENYAKIT BERAT

DENGAN DEMAM

• TIDAK pilek atau

TIDAK ada Campak DAN

TIDAK ada penyebab lain dari demam

MALARIA

PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM (Risiko Rendah Malaria)
Jika anak menunjukkan tanda bahaya umum atau kaku kuduk, dan risiko malarianya rendah, klasifikasikan sebagai PENYAKIT 

BERAT DENGAN DEMAM.

MALARIA (Risiko Rendah Malaria)
Apabila resiko malaria rendah, anak yang demam TANPA pilek, TANPA campak, dan tidak ada penyebab lain dari demam 

diklasifikasikan sebagai MALARIA.

DEMAM-MUNGKIN BUKAN MALARIA (Risiko Rendah Malaria)
Jika resiko malarianya rendah dan anak pilek, atau ada campak atau ada penyebab lainnya, klasifikasikan anak sebagai 

DEMAM: MUNGKIN BUKAN MALARIA.

• ADA pilek atau

• ADA campak atau

• ADA penyebab lain dari demam

DEMAM:

MUNGKIN BUKAN

MALARIA



DAERAH TANPA RISIKO MALARIA DAN TIDAK ADA KUNJUNGAN KE DAERAH 
DENGAN RISIKO MALARIA

Ada dua mungkin klasifikasi untuk anak yang demam di daerah tanpa risiko malaria:

Jika ada riwayat perjalanan ke daerah risiko malaria, tentukan apakah risiko malarianya tinggi atau rendah.

PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM ( Daerah Tanpa Risiko Malaria)
Jika anak menunjukkan tanda bahaya umum atau kaku kuduk, dan tidak ada risiko malaria, klasifikasikan anak sebagai 

PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM.

DEMAM: BUKAN MALARIA (Daerah Tanpa Risiko Malaria)
Jika anak tidak menunjukkan gejala-gejala PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM, lihat pada lajur selanjutnya. Jika tidak 

ada risiko malaria, seorang anak dengan demam diklasifikasikan sebagai DEMAM: BUKAN MALARIA. Demamnya 

• Ada tanda bahaya umum 

atau

• Kaku kuduk

PENYAKIT 

BERAT DENGAN

DEMAM

• Tidak ada tanda bahaya

umum DAN tidak ada

kaku kuduk

DEMAM:

BUKAN MALARIA

ada risiko malaria, seorang anak dengan demam diklasifikasikan sebagai DEMAM: BUKAN MALARIA. Demamnya 

mungkin disebabkan oleh suatu masalah lain.

KLASIFIKASI DEMAM UNTUK CAMPAK
Anak yang menunjukkan gejala utama “demam” dan campak saat ini (atau dalam 3 bulan terakhir) diklasifikasikan 

kedua-duanya yaitu malaria dan campak.

Jika anak tidak mempunyai gejala-gejala yang mengarah ke campak atau tidak menderita campak dalam 3 bulan 

terakhir, anak jangan diklasifikasikan untuk campak. Lanjutkan dengan penilaian untuk DBD jika demam kurang dari 7 

hari.

Ada 3 kemungkinan klasifikasi untuk campak:

• Ada tanda bahaya umum atau 

• Kekeruhan pada kornea mata atau

• Luka di mulut yang dalam atau luas

CAMPAK DENGAN

KOMPLIKASI BERAT

• Mata bernanah

atau

• Luka di mulut

CAMPAK DENGAN

KOMPLIKASI PADA

MATA ATAU MULUT

Terdapat campak saat ini atau dalam 

3 bulan terakhir
CAMPAK



KLASIFIKASI DEMAM UNTUK DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
Semua anak dengan demam kurang dari 7 hari diklasifikasikan untuk Demam Berdarah Dengue setelah dilakukan penilaian untuk malaria (dan mungkin 

campak).

Ada tiga kemungkinan klasifikasi DBD:

• Ada tanda syok; ekstremitas teraba dingin dan nadi lemah atau tak 
teraba atau

• Muntah bercampur darah/seperti kopi atau

• Berak berwarna hitam atau

• Perdarahan dari hidung atau gusi yang berat atau

• Bintik perdarahan di kulit (petekie) yang uji tomiket positif atau

• Sering muntah, tanpa diare

DEMAM 

BERDARAH

DENGUE

(DBD)

• Nyeri ulu hati atau gelisah atau

• Bintik perdarahan di kulit dan uji tomiket negatif
MUNGKIN DBD

• Tidak ada satupun gejala di atas DEMAM:

MUNGKIN BUKAN

DBD

Bahaya utama dari DBD adalah perdarahan yang dapat mengakibatkan syok dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu pada DBD, 

yang terpenting adalah mencegah atau menangani syok.

Jika anak menunjukkan salah satu atau lebih dari gejala-gejala berikut ini: nyeri ulu hati atau bintik perdarahan di kulit uji Torrniketnya negatif, 

klasifikasikan anak itu sebagai MUNGKIN BERDARAH DENGUE (DBD).

DBD

DEMAM BERDARAH DENGUE

MUNGKIN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)



PENILAIAN DAN KLASIFIKASI MASALAH TELINGA
Salah satu masalah telinga pada anak adalah infeksi telilnga.

Jika seorang anak menderita infeksi telinga, nanah terkumpul di belakang gendang telinga yang menyebabkan nyeri dan seringkali demam. Jika infeksi 

tidak diobati, gendang telinga mungkin pecah, nanah keluar dan anak akan berkurang rasa sakitnya. Anak akan berkurang pendengarannya sebab 

gendang telinganya tidak sembuh dan anak menjadi tuli

MENILAI MASALAH TELINGA
Seorang anak dengan masalah telinga dinilai untuk:

� Nyeri telinga .

� Adanya nanah/cairan dari telinga.

� Jika ada nanah, berapa lama telinga anak  itu mengeluarkan nanah

� Pembengkakan yang nyeri di belakang telinga sebagai tanda mastoiditis

KLASIFIKASI MASALAH TELINGA
Ada empat klasifikasi untuk masalah telinga:

• Pembengkakan yang nyeri di belakang telinga MASTOIDITIS• Pembengkakan yang nyeri di belakang telinga MASTOIDITIS

• Tampak cairan/nanah keluar dari telinga dan telah terjadi kurang dari 
14 hari atau

• Nyeri telinga

INFEKSI TELINGA

AKUT

• Tampak cairan/nanah keluar dari telinga dan telah terjadi selama 14 
hari atau lebih INFEKSI TELINGA

KRONIS

• Tidak ada sakit telinga dan tidak ada nanah keluar dari telinga TIDAK ADA INFEKSI 
TELINGA


