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BALITA SAKIT MODUL - 5

TINDAK LANJUT



PENDAHULUAN
Ibu telah diberitahu kapan harus kembali untuk kunjungan ulang sesuai 
dengan klasifikasi (misalnya dalam waktu 2 hari atau 5 hari). Sebagian anak 
sakit termasuk bayi muda perlu datang lagi ke petugas kesehatan untuk 
tindak lanjut terutama bayi muda karena penyakit mereka mudah sekali 
menjadi berat dan serius bahkan meninggal.

Pad waktu kunjungan ulang, petugas kesehatan dapat menilai apakah anak 
membaik setelah diberi obat atau tindakan lainnya. Beberapa anak mungkin 
tidak bereaksi atas pemberian antibiotik tertentu atau obat antimalaria, 
sehingga diperlukan obat pilihan kedua. Anak dengan diare persisten 
membutuhkan tindak lanjut untuk memastikan bahwa diare telah berhenti 
sama sekali. Anak dengan demam atau infeksi mata perlu dilihat jika sama sekali. Anak dengan demam atau infeksi mata perlu dilihat jika 
keadaanya tidak membaik. Anak dengan masalah pemberian ASI dan 
makanan memerlukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa mereka telah 
mendapat cukup ASI/makanan sehingga berat badannya bertambah.

Tindak lanjut merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, bila mungkin klinik 
saudara memuat alur pelayanan khusus untuk kunjungan ulang agar ibu 
senang karena tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila anak kembali untuk 
kunjungan ulang, akan tetapi tidak membahas untuk anak yang kembali segera ke klinik 
karena penyakit mereka bertambah parah.

Modul ini akan menjelaskan langkah-langkah untuk menangani kunjungan ulang, 
sehingga saudara akan mampu:

� Menentukan apakah kunjungan anak adalah kunjungan ulang.

� Jika merupakan kunjungan ulang, menilai tanda-tanda yang sesuai dengan 

petunjuk dalam kotak tindak lanjut untuk klasifikasi anak sebelumnya.

� Memilih tindakan dan pengobatan berdasarkan tanda-tanda yang ada pada � Memilih tindakan dan pengobatan berdasarkan tanda-tanda yang ada pada 

anak saat kunjungan ulang.

� Jika anak mempunyai masalah baru, menilai dan mengklasifikasikan anak 

seperti pada kunjungan pertama.



KUNJUNGAN ULANG UNTUK PNEUMONIA

Setiap anak dengan PNEUMONIA harus kembali ke petugas kesehatan setelah 2 hari

untuk kunjungan ulang.

� PNEUMONIA

Sesudah 2 hari:

Periksa adanya tanda bahaya umum.

Lakukan penilaian untuk batuk atau sukar bernapas

Tanyakan:

– Apakah anak bernapas lebih lambat?

– Apakah nafsu makan anak membaik?

Tindakan:

� Jika ada tanda bahaya umum atau tarikan dinding dada kedalam beri 1 dosis antibiotik

pilihan keduaa atau suntikan kloramfenikol. Selanjutnya rujuk SEGERA.

� Jika frekuensi napas, atau nafsu makan makan anak tidak menunjukkan perbaikan,

gantilah dengan antibiotik pilihan kedua dan anjurkan ibu untuk kembali dalam 2 hari (atau

rujuk, juka tidak ada obat pilihan kedua atau jika anak menderita campak dalam 3 bulan

terakhir).

� Jika napas melambat, atau nafsu makanannya membaik, lanjutkan pemberian antibiotik

hingga seluruhnya 5 hari.



1. Jika frekuensi napas, atau nafsu makan tidak membaik, beri antibiotik pilihan 
kedua untuk pneumonia. Sebelum saudara memberi antibiotik pilihan kedua tanya 
ibu apakah anak minum antibiotiknya selama 2 hari terakhir.

a) Jika anak tidak minum antibiotik, atau dosis yang diberikan terlalu rendah atau 

terlalu jarang, obati lagi dengan antibiotik yang sama. Beri satu dosis di depan 

petugas kesehatan dan cek apakah ibu tahu cara memberi obat di rumah. Bantu ibu 

untuk mengatasi masalahnya seperti membujuk anak untuk minum obat jika anak 

menolak.

b) Jika anak telah mendapat antibiotik dengan benar, ganti dengan antibiotik pilihan 

kedua untuk pneumonia. Beri untuk 5 hari. Misalnya:

• Bila anak sudah mendapat kotrimoksazol, ganti dengan amoksilin.

• Bila anak sudah mendapat amoksilin, ganti dengan kotrimoksazol. Beri dosi s • Bila anak sudah mendapat amoksilin, ganti dengan kotrimoksazol. Beri dosi s 

pertama antibiotik di klinik. Ajari ibu cara memberi obat di rumah. Ialu diminta untuk 

membawa nak kembali dalam waktu 2 hari.

c) Jika anak telah mendapat antibiotik dan saudara tidak punya antibiotik lain yang 

sesuai, rujuk anak ke rumah sakit.

Jika anak dengan pneumonia, juga menderita cmapak dalam 3 bulan terakhir, rujuk 

anak ke rumah sakit.

2. Jika anak harus melanjutkan pengobatan antibiotik hingga seluruhnya 5 hari
pastikan ibu mengerti pentingnya menghabiskan obat tersebut walaupun keadaan
anak membaik.



KUNJUNGAN ULANG DIARE PRESISTEN

Jika anak dengan DIARE PERSISTEN kembali untuk kunjungan ulang setelah 5 hari, 

ikuti petunjuk-petunjuk berikut ini:

� DIARE PERSISTEN

Sesudah 5 hari:

Tanyakan :

Apakah diare sudah berhenti?

Tindakan:

� Jika diare belum berhenti, lakukan penilaian ulang lengkap pada anak. Berikan

pengobatan

yang diperlukan, selanjutnya rujuk.

� Jika diare sudah berhenti, katakan kepada ibu untuk menerapkan anjuran pemberian

makan

yang sesuai dengan umur anak



KUNJUNGAN ULANG DISENTRI
Setiap anak yang diklasifikasikan sebagai DISENTRI kembali ke petugas kesehatan untuk kunjungan ulang 
setelah 2 hari, ikuti pentunjuk berikut ini:

� DISENTRI

Sesudah 2 hari:

Periksa anak untuk diare = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI

Tanyakan:

– Apakah beraknya berkurang?

– Apakah jumlah darah dalam tinja berkurang?

– Apakah nafsu makan anak membaik?

Tindakan:

� Jika anak mengalami dehidrasi, atasi dehidrasi.

Jika anak dengan disentri belum menunjukkan perbaikan setelah diobati dengan antibiotik pilihan kedua 
selama 2 hari, mungkin anak menderita amubiasis, obati dengan metronidazol (jika tersedia) atau rujuk. 
Kepastian diagnosis amubiasis hanya bisa dilakukan apabila trophozoite dari E. histolytica yang berisi sel-
sel darah merah terlihat dalam sediaan tinja segar.

� Jika anak mengalami dehidrasi, atasi dehidrasi.

� Jika frekuensi berak, jumlah darah dalam tinja atau nafsu makan tetap atau memburuk:

Gantikan dengan antibiotik oral pilihan kedua untuk Shigela. Berikan untuk 5 hari.

Anjurkan ibu untuk kembali dalam 2 hari.

Pengecualian-jika anak:

– Berumur kurang dari 12 bulan atau

– Mengalami dehidrasi pada kunjungan pertama atau RUJUK

– Menderita campak dalam 3 bulan terakhir.

� Jika beraknya berkurang, jumlah darah dalam tinja berkurang dan nafsu makan membaik,

lanjutkan permberian antibiotik yang sama hingga selesai.



KUNJUNGAN ULANG UNTUK MALARIA (Daerah 

Risiko Rendah atau Risiko Tinggi Malaria)

Setiap anak dengan klasifikasi MALARIA (apapun risiko malarianya) harus kembali untuk kunjungan ulang 

jika demam selama 2 hari.

Bila anak juga menderita Campak pada kunjungan pertama, demam mungkin disebabkan oleh penyakit 
campaknya. Pada campak, diare bisa berlangsung sampai beberapa hari, oleh karena itu demam yang 
menetap, lebih mungkin disebabkan oleh Campak dari pada disebabkan oleh keadaan resisten malaria.

� MALARIA (Daerah Risiko Tinggi Malaria atau Risiko Rendah Malaria)
Jika anak tetap demam sesudah 2 hari, atau demam lagi dalam 14 hari.

Anak yang datang untuk kunjungan pertama, tetapi sudah mendapat Klorokuin dalam 2 minggu terakhir, dianggap sebagai 

kunjungan ulang.kunjungan ulang.

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI

Cari penyebab lain dari demam.

Tindakan:

� Jika ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk, perlakukan sebagai PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM.

� Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria, beri pengobatan.

� Jika tidak ada sediaan darah, beri Tablet Kina.

� Jika malaria merupakan satu-satunya penyebab demam:

Periksa hasil sediaan darah yang sudah diambil sebelumnya.

• Jika Positif untuk Falciparum atau ada infeksi campuran (mixed), beri obat antimalaria oral pilihan kedua. Jika tetap 
demam setelah menyesesaikan pengobatan dengan antimalaria pilihan kedua ini, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Jika Positif untuk Vivax, beri tablet Kina selama 7 hari ditambah primakuin ¼ tablet per hari selama 5 hari. Selanjutnya 
mintalah Petugas malaria untuk menindak-lanjuti kasus ini dengan pemberian primakuin berikutnya.

• Jika hasil sediaan darah negatif, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

� Jika anak tetap demam selama 7 hari, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.



KUNJUNGAN ULANG UNTUK DEMAM: MUNGKIN 

BUKAN MALARIA (Daerah Risiko Rendah Malaria)

Jika anak diklasifikasikan sebagai DEMAM: MUNGKIN BUKAN MALARIA kembali dalam 2 hari 

karena tetap demam, ikuti petunjuk di bawah ini:

� DEMAM : MUNGKIN BUKAN MALARIA (Daerah Risiko Rendah Malaria)

Jika tetap demam sesudah 2 hari:

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI. Cari penyebab lain 
dari demam.

Tindakan:Tindakan:

� Jika ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk, perlakukan sebagai PENYAKIT BERAT DENGAN 
DEMAM.

� Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria, beri pengobatan.

� Jika malaria merupakan satu-satunya penyebab demam:

• Ambil sediaan darah.

• Beri obat antimalaria oral pilihan pertama tanpa menunggu hasil sediaan darah.

• Nasihat ibu untuk kembali dalam 2 hari jika tetap demam

• Jika anak tetap demam selama 7 hari, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.



KUNJUNGAN ULANG UNTUK DEMAM: BUKAN 

MALARIA (Daerah Tanpa Risiko Malaria dan Tak 
Ada Kunjungan ke Daerah dengan Risiko Malaria)

� DEMAM : BUKAN MALARIA (Daerah Tanpa Risiko Malaria dan Tak Ada Kunjungan 

ke

Daerah dengan Risiko Malaria)

Jika tetap demam sesudah 2 hari:

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI. Cari penyebab lain 
dari demam.dari demam.

Tindakan:

� Jika ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk, perlakukan sebagai PENYAKIT BERAT DENGAN

DEMAM.

� Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria, beri pengobatan.

� Jika anak tetap demam selama 7 hari, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

� Jika tidak diketahui penyebab demam, anjurkan ibu untuk kembali lagi dalam 2 hari jika tetap demam.

Pastikan bahwa anak mendapat tambahan cairan dan mau makan.



KUNJUNGAN ULANG CAMPAK DENGAN 

KOMPLIKASI MATA ATAU MULUT

Jika anak dengan klasifikasi CAMPAK DENGAN KOMPLIKASI MATA ATAU MULUT 

kembali untuk kunjungan ulang setelah 2 hari, ikuti petunjuk berikut:

� CAMPAK DENGAN KOMPLIKASI PADA MATA ATAU MULUT

Sesudah 2 hari: Perhatikan apakah matanya merah dan bernanah.

Perhatikan apakah ada luka di mulut. Ciumlah bau mulutnya

Pengobatan infeksi mata:

� Jika mata masih bernanah, ibu diminta untuk menjelaskan cara mengobati infeksi mata anaknya. Jika� Jika mata masih bernanah, ibu diminta untuk menjelaskan cara mengobati infeksi mata anaknya. Jika

sudah betul, rujuk. Jika belum betul ajari ibu cara mengobati dengan benar.

� Jika mata tidak bernanah lagi tapi masih tampak merah, lanjutkan pengobatan.

� Jika mata tidak bernanah dan tidak merah, hentikan pengobatan dan pujilah ibu.

Pengobatan luka di mulut:

� Jika luka di mulut makin memburuk atau tercium bau busuk dari mulutnya, rujuk.

� Jika luka di mulut tetap atau membaik, lanjutkan pengobatan dengan 0,25 % gentian violet hingga

seluruhnya 5 hari.



KUNJUNGAN ULANG UNTUK MUNGKIN DEMAM 

BERDARAH DENGUE DAN DEMAM: MUNGKIN 
BUKAN DEMAM BERDARAH DENGUE

Jika anak yang diklasifikasikan sebagai: Mungkin Demam Berdarah Dengue atau ‘

Demam: Mungkin bukan Demam Berdarah Dengue kembali untuk tindak lanjut setelah 2 
hari karena tetap demam, ikuti petunjuk berikut ini.

� MUNGKIN DEMAM BERDARAH DENGUE DAN

� DEMAM: MUNGKIN BUKAN DEMAM BERDARAH DENGUE

Jika tetap demam sesudah 2 hariJika tetap demam sesudah 2 hari

Lakukan penilaian ulang secara lengkap > Lihat Bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI.

Cari penyebab lain dari demam

Tindakan:

� Jika ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk perlakukan sebagai PENYAKIT BERAT DENGAN

DEMAM

� Jika ada penyebab lain dari demam selain DBD, berikan pengobatan.

� Jika ada tanda-tanda DBD, perlakukan sebagai DBD.

� Jika tetap demam selama 7 hari, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.



KUNJUNGAN ULANG INFEKSI TELINGA

Jika anak diklasifikasikan INFEKSI TELINGA kembali untuk kunjungan ulang setelah 5 

hari, ikuti berikut ini. Petunjuk ini dapat digunakan untuk infeksi telinga akut maupun 
kronis.

� INFEKSI TELINGA

Sesudah 5 hari:

Lakukan penilaian ulang masalah telinga. > Lihat Bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI.

Ukur suhu tubuh anak.

Tindakan:Tindakan:

� Jika ada pembengkakan yang nyeri di belakang telinga atau demam tinggi (38,5
0
C atau lebih), 

rujuk SEGERA.

� Infeksi telinga akut: jika masih ada nyeri atau keluar cairan/nanah, obati dengan antibiotik yang

sama selama 5 hari lagi. Lanjutkan mengeringkan telilnga. 

Kunjungan ulang setelah 5 hari.

� Infeksi telinga kronis: Perhatikan apakah cara ibu mengeringkan telinga anaknya sudah benar.

Anjurkan ibu untuk melanjutkan.

� Jika tidak ada lagi nyeri telinga atau tidak keluar cairan/nanah, pujilah ibu yang telah merawat

anaknya dengan baik. Jika ibu belum menyelesaikan pemberian antibiotik selama 5 hari, anjurkan

untuk melanjutkannya sampai habis.



KUNJUNGAN ULANG MASALAH PEMBERIAN 

MAKAN

Jika anak dengan masalah pemberian makan datang untuk tindak lanjut setelah 5 hari, 

ikuti petunjuk di bawah ini:

� MASALAH PEMBERIAN MAKAN

Sesudah 5 hari:

Lakukan penilaian ulang tentang cara pemberian makan = Lihat pertanyaan pada 

Bagan KONSELING BAGI IBU.Bagan KONSELING BAGI IBU.

Tanyakan masalah pemberian makan yang ditemukan saat kunjungan pertama.

� Nasihat ibu tentang semua masalah dalam pemberian makan yang masih ada 

atau yang baru dijumpai. Jika saudara menganjurkan suatu perubahan mendasar 

dalam cara memberi makan, mintalah ibu untuk datang lagi bersama anaknya.

� Jika berat badan anak menurut umur sangat rendah (BGM), ibu diminta untuk 

kembali 4 minggu sesudah kunjungan pertama guna mengukur penambahan 

berat anak



KUNJUNGAN ULANG ANEMIA

Jika anak seorang anak dengan anemia kembali setelah 4 minggu, ikuti 

petunjuk dibawah ini:

� ANEMIA

Sesudah 4 hari:

� Beri zat besi untuk 4 minggu berikutnya. Nasihati ibu untuk kembali 4 minggu 

kemudian

� Jika anak masih agak pucat sesudah 8 minggu, rujuk untuk pemeriksaan lebih 

lanjut.

Anak dengan anemia haru mendapat zat besi secara terus menerus selama 8 
minggu. Jika petugas kesehatan tidak dapat memberi zat besi yang cukup 
untuk 4 minggu sekaligus, maka kunjungan ulang bisa kurang dari 4 minggu. 
Tetapi penilaian kembali apakah anak masih pucat atau tidak, tetap dilakukan 
setelah anak mendapat zat besi selama 8 minggu. Jika masih pucat, rujuk.

lanjut.

� Jika telapak tangan sudah tidak pucat sesudah 8 minggu, tak ada pengobatan

tambahan.



KUNJUNGAN ULANG ANAK BGM (BAWAH GARIS 

MERAH)

Seorang anak yang diklasifikasikan BGM harus kembali untuk kunjungan ulang sesudah 4 minggu. 

Anak juga akan kembali lebih awal jika ada masalah pemberian makan.

Ikuti petunjuk kunjungan ulang bagi anak dengan BGM berikut ini: 

� BERAT BADAM MENURUT UMUR SANGAT RENDAH (BGM=BAWAH GARIS

MERAH)

Sesudah 4 hari:

Timbanglah anak dan tentukan apakah berat badannya masih sangat rendah.Timbanglah anak dan tentukan apakah berat badannya masih sangat rendah.

Lakukan penilaian ulang tentang cara pemberian makan. = Lihat pertanyaan pada Bagan 

KONSELING BAGI IBU.

Tindakan:

� Jika berat badan anak menurut umur sudah tidak BGM, pujilah ibu dan bangkitkan 

semangatnya untuk melanjutkan.

� Jika berat badan anak menurut umur masih BGM, nasihati ibu tentang setiap masalah 

pemberian makan yang dijumpai. Anjurkan ibu untuk kembali bersama anaknya setiap bulan 

sampai makannya baik dan berat badannya meningkat secara teratur atau sudah tidak lagi 

dalam kondisi BGM.

Pengecualian:

Jika saudara tidak yakin akan ada perbaikan cara pemberian makan, atau berat badan 

anak terus menurun, rujuk.


