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PENDAHULUAN
Setelah saudara mempelajari tatalaksana balita sakit umur 2 
bulan sampai 5 tahun, maka pada modul ini akan dibahas 
manajemen terpadu bayi muda. Dimaksudkan dengan 
muda adalah yang berumur 1 hari sampai 2 bulan.

Bayi muda mudah sekali menjadi sakit, cepat menjadi berat 
dan serius bahkan meninggal, utamanya pada 1 minggu 
pertama kehidupan bayi. Pada kesempatan ini, saudara akan 
mempelajari cara memberi pelayanan pada bayi muda umur 1 
hari sampai 2 bulan, baik dalam keadaan sehat maupun hari sampai 2 bulan, baik dalam keadaan sehat maupun 
sakit.

Penyakit yang terjadi pada 1 minggu pertama kehidupan bayi 
hampir selalu terkait dengan masa kehamilan dan persalinan. 
Keadaan tersebut merupakan karakteristik khusus yang harus 
dipertimbangkan pada saat membuat klasifikasi penyakit. Pada 
bayi yang lebih tua, pola penyakitnya sudah merupakan 
campuran dengan pola penyakit pada anak.

Proses penanganan bayi muda mirip dengan yang telah 
saudara pelajari untuk menangani balita sakit umur 2 bulan 
sampai 5 tahun. Beberapa hal yang telah saudara pelajari 
dalam menangani sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun berguna dalam menangani sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun berguna 
untuk bayi muda.
Semua langkah terdapat dalam bagan yang terdiri dari:

– Penilaian dan Klasifikasi

– Tindakan dan Pengobatan

– Konseling dan ibu

– Pelayanan Tindak lanjut
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Modul ini akan menjelaskan dan memberi kesempatan kepada 
saudara untuk mempraktekkan keterampilan
berikut ini:

• Menanyakan kepada ibu mengenai masalah yang 

dihadapai bayi muda untuk:

• Memeriksa dan mengklasifikasikan bayi muda untuk:

– Kejang.

– Ganguan napas

– Hipotermia– Hipotermia

– Kemungkinan infeksi bakteri.

– Ikterus

– Gangguan saluran cerna

– Diare

– Kemungkinan berat badan rendah

– Masalah pemberian ASI.

• Menentukan status imunisasi pada bayi muda

• Menilai masalah/keluhan lain pada bayi muda maupun 

ibu.ibu.

• Menentukan tindakan dan memberi pengobatan pada 

bayi muda.

• Melakukan konseling bagi ibu.

• Memberikan pelayanan tindak lanjut pada bayi muda.

Modul ini akan menjelaskan dan memberi kesempatan kepada 
saudara untuk mempraktekkan keterampilan-keterampilan 
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Tanyakan kepada ibu mengenai
kunjungan ini merupakan kunjungan
untuk masalah yang sama pada
kunjungan ulang, saudara harus
lanjut yang akan saudara pelajari
Lanjut. Jika merupakan kunjungan
pemeriksaan berikut ini:

Periksa semua bayi mudaPeriksa semua bayi muda

GANGUAN NAPAS, HIPOTERMIA,

BAKTERI, IKTERUS dan GANGGUAN

Selanjutnya dibuat klasifikasi

ditemukan.

Tanyakan kepada ibu apakah

tanda/gejala yang terkait.

DEHIDRASI-nya. Klasifikasikan

MUNGKIN DISENTRI.

Periksa bayi untuk KEMUNGKINAN

DAN/ATAU MASALAH PEMBERIAN

bayi muda berdasarkan tanda/gejala

Tanyakan kepada ibu apakah bayinyaTanyakan kepada ibu apakah bayinya

STATUS IMUNISASI bayi muda

Tanyakan kepada ibu masalah

KONGENITAL, TRAUMA LAHIR,

sebagainya.

Tanyakan kepada ibu keluhan/masalah

kesehatan bayinya.

Jika bayi muda membutuhkan

pemeriksaan saudara secara ce

karena akan makan waktu.

mengenai masalah bayinya. Tentukan
kunjungan pertama atau kunjungan ulang

pada bayi muda. Jika merupakan
harus memberikan pelayanan tindak

pelajari pada bab 4.0. Pelajaran Tindak
kunjungan pertama, ikuti langkah-langkah

untuk KEMUNGKINAN KEJANG,untuk KEMUNGKINAN KEJANG,

HIPOTERMIA, KEMUNGKINAN INFEKSI

GANGGUAN SALURAN CERNA

klasifikasi berdasarkan tanda/gejala yang

apakah bayi diare. Jika diare, periksa

Klasifikasikan bayi muda untuk

juga untuk DIARE PERSISTEN

KEMUNGKINAN BERAT BADAN RENDAH

PEMBERIAN ASI. Selanjutnya klasifikasikan

tanda/gejala yang ditemukan.

bayinya sudah diimunisasi. Tentukanbayinya sudah diimunisasi. Tentukan

muda.

masalah lain seperti KELAINAN

LAHIR, PERDARAHAN TALI PUSAT,

keluhan/masalah ibu yang terkait dengan

membutuhkan RUJUKAN SEGERA, teruskan

cepat. Lewati penilaian pemberian



Pemeriksaan ini dilakukan pada
melakukan kunjungan rumah atau
Kejang merupakan gejala kelainan
merupakan keadaan darurat. Kejang
berhubungan dengan asfiksia, trauma
pada umur >2 hari dikaitkan dengan
kelainan metabolik seperti kurangnya
bulan, kejang lebih sering disebabkan

Di Indonesia, kejang pada bayi mudaDi Indonesia, kejang pada bayi muda
neonatorum, sepsis, meningitis, ensefalitis,
cacat bawaan. Tanda/gejala klinis
bervariasai bahkan kadang sulit
Meskipun demikian, jika saudara
biasa, terjadi secara berulang-ulang
memikirkan kemungkinan bayi kejang

Memeriksa Kejang

TANYA: LIHAT, DENGAR, RABA

Adakah tanda/gejala kejang berikut:

Apakah ada 

riwayat kejang?

• Tremor dengan atau tanpa kesadaran menurun?

• Menangis melengking tiba

• Gerakan yang tidak terkendali pada mulut, mata, 

atau anggota gerak?

• Mulut mencucu?

• Kaku seluruh badan 

rangsangan?

pada semua bayi muda ketika saudara
atau bayi muda datang ke klinik saudara

kelainan susunan saraf pusat (SSP)
Kejang pada bayi muda umur < 2

trauma lahir dan kelainan bawaan. Kejang
dengan tetanus neonatorum, infeksi

kurangnya kadar gula darah. Pada bayi kurang
disebabkan oleh perdarahan intrakranial.

muda sering disebabkan oleh tetanusmuda sering disebabkan oleh tetanus
ensefalitis, perdarahan otak dan akibat

klinis kejang pada bayi muda sangat
dibedakan dengan gerakan normal

menjumpai gejala/gerakan yang
ulang dan periodik, saudara harus

kejang.

LIHAT, DENGAR, RABA

Adakah tanda/gejala kejang berikut:

Tremor dengan atau tanpa kesadaran menurun?

Menangis melengking tiba-tiba?

Gerakan yang tidak terkendali pada mulut, mata, 

atau anggota gerak?

Mulut mencucu?

Kaku seluruh badan dengan atau tanpa 



Klasifikasi Kejang

Klasifikasi KEJANG jika bayi mempunyai
Pada bayi dengan klasifikasi
tindakan/pengobatan dan dirujuk

TANDA/GEJALATANDA/GEJALA
KLASIFIKASI

Ada riwayat kejang, ATAU

Ada tanda/gejala kejang:

– Tremor dengan atau tanpa 
ATAU 

– Menangis melengking tiba

– Gerakan yang tidak terkendali pada mulut, mata, 

atau anggota gerak, ATAU

– Mulut mencucu, ATAU

– Kaku seluruh badan dengan atau tanpa – Kaku seluruh badan dengan atau tanpa 
rangsangan.

mempunyai tanda/gejala berikut
KEJANG harus segera dilakukan

dirujuk.

TANDA/GEJALATANDA/GEJALA

dengan atau tanpa kesadaran menurun, 

Menangis melengking tiba-tiba, ATAU

Gerakan yang tidak terkendali pada mulut, mata, 

dengan atau tanpa 

KEJA
NG

dengan atau tanpa 



Pola napas pada bayi muda tidak

cukup bulan adalah 30-59 kali/menit

atau < 30 kali/menit dan menetap,

biasanya disertai tanda/gejala bayi

yag kuat dan dalam, pernapasan

merintih. Saat menghitung napas,

Bila bayi menangis, minta ibu untuk

Memeriksa Gangguan Napas

LIHAT DAN DENGAR

• Adakah henti napas (apnea) >20 detik?

• Hitung napas dalam 1 menit

Jika napas > 60 kali per menit, ulangi lagi

Apakah bayi napas cepat (> 60 kali per menit)

atau napas lambat (<30 kali per menit)?atau napas lambat (<30 kali per menit)?

• Lihat apakah bayi tampak biru?

• Lihat adakah tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat?

• Lihat adakah pernafasan cuping hidung?

• Dengar apakah bayi merintih?

tidak teratur. Frekuensi napas normal

kali/menit. Frekuensi napas > 60 kali/menit

menetap, menunjukkan ada gangguan napas,

bayi biru (sianosis), tarikan dinding dada

pernapasan cuping hidung serta terdengar suara

napas, bayi harus dalam keadaan tenang

untuk menenangkan bayinya.

Adakah henti napas (apnea) >20 detik?

60 kali per menit, ulangi lagi

60 kali per menit)

atau napas lambat (<30 kali per menit)?atau napas lambat (<30 kali per menit)?

Lihat apakah bayi tampak biru?

Lihat adakah tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat?

Lihat adakah pernafasan cuping hidung?



berbahaya. Jika terjadinya
menyebabkan gangguan dan
memberikan kecacatan menetap

Jika pada pemeriksaan ditemukan
klasifikasi bayi muda adalah
GANGGUAN NAPAS.

Lihat bagan berikut ini.

TANDA/GEJALATANDA/GEJALA
KLASIFIKASI

Ditemukan satu tanda atau lebih di bawah ini:

• Henti napas (apnea > 20 detik, ATAU

• Napas cepat > 60 kali per menit, ATAU

• Napas lambat < 30 kali per menit, ATAU

• Bayi tampak biru, ATAU

• Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, 

ATAU

• Pernapasan cuping hidung, ATAU 

• Bayi merintih

pada awal kehidupan, dapat
kerusakan otak yang selanjutnya

menetap.

ditemukan gejala/tanda diatas, maka
adalah diklasifikasikan menderita

TANDA/GEJALATANDA/GEJALA

Ditemukan satu tanda atau lebih di bawah ini:

Henti napas (apnea > 20 detik, ATAU

60 kali per menit, ATAU

Napas lambat < 30 kali per menit, ATAU

Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, 

Pernapasan cuping hidung, ATAU 

GANGGU
AN 

NAPAS



Ukur suhu badan semua bayi muda
kunjungan neonatal atau memeriksa
adalah 36.5 – 37.5

0
C. Suhu < 36.5

hari-hari pertama kehidupannya mudah
berat lahir rendah (BBLR), lahir kurang
asfiksia. Bayi dengan hipotermia mudah

Mengukur suhu bayi muda menggunakan
(ketiak) selama 5 menit. Tidak dianjurkan
dapat mengakibatkan terjadinyadapat mengakibatkan terjadinya
mengukur suhu, pastikan air raksa
yang terendah. Jika tidak ada termometer,
tangan, kaki atau badan bayi untuk
dingin.

Memeriksa Hipotermia

LIHAT DAN RABA:

• Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba • Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba 

badan bayi.

• Apakah tangan, kaki atau badan bayi teraba dingin?

• Apakah bayi mengantuk/letargis?

• Adakah bagian badan bayi berwarna merah dan 

mengeras(sklerema)?

• Apakah gerakan bayi kurang dari normal?

muda pada waktu saudara melakukan
memeriksa bayi muda di klinik. Suhu normal

5
0
C disebut hipotermia. Suhu bayi pada

mudah turun terutama pada bayi dengan
kurang bulan dan bayi yang mengalami
mudah sekali meninggal.

menggunakan termomoter pada aksiler
dianjurkan mengukur secara rektal karena

terjadinya perlukaan pada anus. Sebelumterjadinya perlukaan pada anus. Sebelum
raksa pada termometer menunjukkan angka

termometer, saudara dapat meraba bagian
untuk mengetahui apakah demam

Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba 

Apakah tangan, kaki atau badan bayi teraba dingin?

Apakah bayi mengantuk/letargis?

Adakah bagian badan bayi berwarna merah dan 

Apakah gerakan bayi kurang dari normal?



Klasifikasi Hipotermia

Dalam mengklasifikasikan Hipotermia,
yang terdapat pada bagian di
sesuai dengan tanda/gejala yang

TANDA/GEJALA
KLASIFIKASI

Suhu badan < 36
0
C, ATAU

Seluruh badan teraba dingin disertai 
tanda berikut:

� Mengantuk/letargis, ATAU

� Ada bagian badan bayi berwarna merah 

dan mengeras 

(sklerema).

Suhu badan 36
0
C – 36,4

0
C ATAU

Kaki/tangan teraba dingin yang disertai 
bayi kurang daribayi kurang dari

normal

Hipotermia, lihat tanda dan gejala
bawah ini. Pilihlah klasifikasi yang

yang saudara temukan.

disertai salah satu 

Mengantuk/letargis, ATAU

Ada bagian badan bayi berwarna merah 

HIPOTERMI

BERAT

C ATAU

disertai gerakan 
HIPOTERMI HIPOTERMI 

SEDANG



Infeksi bayi muda dapat terjadi secara sistemik atau lokal. Infeksi 

sistemik gejalanya tidak terlalu khas, umumnya menggambarkan 

gangguan fungsi sistem organ seperti: gangguan kesadaran sampai 

kejang, gangguan napas., bayi malas minum, tidak bisa minim atau 

muntah, diare, demam atau hipotermia. Pada infeksi lokal biasanya 

pada bagian yang terinfeksi teraba panas, bengkak, merah. Infeksi 

lokal yang sering terjadi pada bayi muda adalah infeksi pada tali pusat, 

kulit, mata dan telinga.

Memeriksa Kemungkinan Infeksi BakteriMemeriksa Kemungkinan Infeksi Bakteri

LIHAT DAN RABA

Apakah bayi mengantuk/letargis atau tidak sadar?

Lihat tanda/gejala kejang.

Lihat tanda/gejala gangguan napas.

Apakah bayi malas minum/tidak bisa minum atau muntah?

Raba, adakah bagian badan bayi berwarna merah dan mengeras 

(sklerema)?

Raba, apakah ubun-ubun cembung?

Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba badan bayi. Apakah bayi Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba badan bayi. Apakah bayi 

teraba

dingin atau teraba panas?

Lihat, adakah pustul di kulit? Apakah pustul banyak/parah?

Lihat, apakah mata bernanah? Apakah nanah banyak?

Lihat, apakah nanah keluar dari telinga?

Apakah pusar kemerahan atau bernanah? Apakah kemerahan meluas 

sampai ke kulit perut?

Apakah pusar berbau busuk?

Infeksi bayi muda dapat terjadi secara sistemik atau lokal. Infeksi 

sistemik gejalanya tidak terlalu khas, umumnya menggambarkan 

gangguan fungsi sistem organ seperti: gangguan kesadaran sampai 

kejang, gangguan napas., bayi malas minum, tidak bisa minim atau 

muntah, diare, demam atau hipotermia. Pada infeksi lokal biasanya 

pada bagian yang terinfeksi teraba panas, bengkak, merah. Infeksi 

lokal yang sering terjadi pada bayi muda adalah infeksi pada tali pusat, 

Memeriksa Kemungkinan Infeksi BakteriMemeriksa Kemungkinan Infeksi Bakteri

Apakah bayi mengantuk/letargis atau tidak sadar?

Apakah bayi malas minum/tidak bisa minum atau muntah?

Raba, adakah bagian badan bayi berwarna merah dan mengeras 

Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba badan bayi. Apakah bayi Ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba badan bayi. Apakah bayi 

Lihat, adakah pustul di kulit? Apakah pustul banyak/parah?

Lihat, apakah mata bernanah? Apakah nanah banyak?

Lihat, apakah nanah keluar dari telinga?

Apakah pusar kemerahan atau bernanah? Apakah kemerahan meluas 



Tidak tanda/gejala yang terdapat

klasifikasi yang sesuai dengan

TANDA/GEJALA
KLASIFIKASI

Mengantuk/letargis atau tidak sadar, ATAU

Ada kejang disertai salah satu tanda/gejala infeksi 

lainnya, ATAU

Ada gangguan napas, ATAUAda gangguan napas, ATAU

Malas minum/tidak bisa minum dengan atau tanpa 

muntah, ATAU

Ada bagian badanbayi berwarna merah dan mengeras 

(sklerema).

Ubun-ubun cembung, ATAU

Suhu > 37,5
0
C atau badan teraba panas, ATAU

Suhu < 36
0
C atau badan teraba panas, ATAU

Suhu < 36
0
C atau badan teraba dingin 

tanda/gejala infeksi lainnya

Pustul kulit banyak/parah, ATAUPustul kulit banyak/parah, ATAU

Mata bernanah banyak, ATAU

Nanah keluar dari telinga, ATAU

Pusar kemerahan meluas sampai ke kulit perut atau 

bernanah

Pustul kulit sedikit, ATAU

Mata bernanah sedikit, ATAU

Pusat berwarna kemerahan, ATA

terdapat pada bagan dibawah ini. Pilihlah
dengan tanda/gejala yang ditemukan.

Mengantuk/letargis atau tidak sadar, ATAU

salah satu tanda/gejala infeksi 

Malas minum/tidak bisa minum dengan atau tanpa 

Ada bagian badanbayi berwarna merah dan mengeras 

C atau badan teraba panas, ATAU

C atau badan teraba panas, ATAU

C atau badan teraba dingin disertai 

MUNGKIN

INFEKSI

BAKTERI

SISTEMIK

Pusar kemerahan meluas sampai ke kulit perut atau 

MUNGKIN

INFEKSI

BAKTERI

LOKAL 
BERAT

TAU
INFEKS

BAKTER



Ikterus adalah perubahan warna kulit

Sebagian besar (80%) ikterus merupakan

(merupakan hasil pemecahan sel darah

ketidak-cocokan golongan darah ibu

dapat diakibatkan oleh pembentukan

pengeluarannya.

Ikterus pada bayi baru lahir dapat merupakan

Yang bersifat patologik dikenal sebagai

mengakibatkan gangguan susunan saraf

Sampai saat ini ikterus masih merupakan

sekitar 25-50 % pada bayi lahir cukup

lahir, kurang bulan. Memeriksa adanya

pada waktu saudara melakukan

memeriksa bayi muda di klinik.

Untuk menilai derajat kekuningan pada

yaitu metode “Kramer”. Pada waktu

cahaya/sinar matahari, dan kulit yang

Memeriksa Ikterus

TANYAKAN:

• Apakah bayi kuning?

Jika ya, pada umur berapa 

timbul kuning?

• Apakah bayi lahir kurang 

bulan?

LIHAT:

• Lihat, adakah kuning pada 

bayi?

• Tentukan, sampai di daerah 

man

w

kulit atau selaput mata menjadi kekuningan

merupakan akibat penumpukan bilirubin

darah merah), sebagian lainnya karena

ibu dan bayi. Peningkatan kadar bilirubin

pembentukan yang berlebih atau ada gangguan

merupakan bentuk fisiologik dan patologik

sebagai “hiperbilirubinemia” yang dapat

saraf pusat (Kern ikterus) atau kematian

merupakan maslah pada bayi baru lahir, terjadi

cukup bulan dan lebih tinggi lagi pada

adanya ikterus pada bayi muda dilakukan

kunjungan neonatal atau pada

pada kulit bayi digunakan cara sederhana

waktu memeriksa ikterus sebaiknya di bawah

yang diamati sedikit ditekan.

LIHAT:

Lihat, adakah kuning pada 

bayi?

Tentukan, sampai di daerah 

anakah

warna kuning pada bagian 



Klasifikasi Ikterus

Lihat tanda dan gejala yang terdapat
Pilihlah klasifikasi yang sesuai
ditemukan.

Timbul kuning pada 2 hari pertama setelah 

lahir, ATAU

Kuning ditemukan pada umur 14 hari atau 

lebih, ATAU

Kuning pada bayi lahir kurang bulan, ATAU

Tinja berwarna pucat, ATAU

Kuning sampai lutut/siku atau lebih

Timbul kuning pada umur 3- <

tidak ada tanda-tanda

ikterus patologikikterus patologik

terdapat pada bagan dibawah
sesuai dengan tanda/gejala yang

Timbul kuning pada 2 hari pertama setelah 

Kuning ditemukan pada umur 14 hari atau 

Kuning pada bayi lahir kurang bulan, ATAU

Kuning sampai lutut/siku atau lebih

IKTERUS

PATOLOGI
K

< 14 hari dan IKTERUS 

FISIOLOGI
KK



MEMERIKSA DAN MENGKLASIFIKASIKAN 

GANGGUAN SALURAN CERNA

Jika menemukan bayi baru lahir dengan perut kembung/buncit 
disertai muntah, 

mungkin bayi mengalami gangguan saluran cerna seperti obstruksi 
saluran cerna.

Memeriksa Gangguan Saluran CernaMemeriksa Gangguan Saluran Cerna

TANYAKAN:

Apakah bayi muntah? 

Jika ya, apakah : 

Muntah segera setelah minum? 

Muntah berulang? 

Muntah warna hijau? Adakah 

darah dalam tinja tanpa 

disertai diare?

LIHAT DAN RABA

•

•

atau tegang

•

selain hati dan limpa

•

keluar terusdisertai diare?

Apakah bayi tidak buang air besar 

dalam 24 jam terakhir? 

keluar terus

•

menggunakan termometer rektal.

MEMERIKSA DAN MENGKLASIFIKASIKAN 

GANGGUAN SALURAN CERNA

Jika menemukan bayi baru lahir dengan perut kembung/buncit 

mungkin bayi mengalami gangguan saluran cerna seperti obstruksi 

Memeriksa Gangguan Saluran CernaMemeriksa Gangguan Saluran Cerna

LIHAT DAN RABA

• Apakah bayi gelisah/rewel?

• Raba apkaah perut bayi kembung 

atau tegang

• Raba apakah teraba benjolan di perut 

selain hati dan limpa

• Lhat apakah air liur berlebihan atau 

keluar terus-menerus?keluar terus-menerus?

• Periksa lubang anus dengan 

menggunakan termometer rektal.

Adakah lubang anus?



Klasifikasi Gangguan Saluan

Jika bayi muda mempunyai
dibawah ini, klasifikasikan
SALURAN CERNA.

TANDA/GEJALATANDA/GEJALA

KLASIFIKASI

Muntah segera setelah minum, ATAU

Muntah berulang, ATAU

Muntah berwarna hijau, ATAU

Gelisah/rewel dan perut bayi kembung 

atau tegang, ATAU

Teraba benjolan di perut, ATAU

Air liur berlebihan atau keluar terus Air liur berlebihan atau keluar terus 

menerus, ATAU

Belum buang air besar > 24 jam terakhir, 

ATAU

Tidak terdapat lubang anus, ATAU

Ada darah dalam tinja tanpa disertai 

diare.

Cerna

satu atau lebih dari tanda/gejala
klasifikasikan bayi sebagai GANGGUAN

Muntah segera setelah minum, ATAU

Muntah berwarna hijau, ATAU

perut bayi kembung 

Teraba benjolan di perut, ATAU

Air liur berlebihan atau keluar terus 
GANGGUAN 

SALURANAir liur berlebihan atau keluar terus 

Belum buang air besar > 24 jam terakhir, 

Tidak terdapat lubang anus, ATAU

Ada darah dalam tinja tanpa disertai 

SALURAN

CERNA



Ibu mudah mengenali bayi
perubahan bentuk tinja yang
frekuensi beraknya lebih sering
sepeti biasanya dan frekuensi
biasanya. Berak encer dan sering,
bayi muda yang mendapat ASI

Memeriksa Ikterus

TANYAKAN:

Sudah berapa lama?

Apakah diare disertai

darah dalam tinja?

LIHAT DAN RABA

• Lihat keadaan umum bayi.

Apakah:

–

–

• Apakah matanya cekung?

• Cubit kulit perut untuk mengetahui turgor.

Apakah kembalinya:

–
detik)?

–

bayi yang diare. Biasanya karena
yang tidak seperti biasanya

sering dibanding biasanya. Berak tidak
frekuensi beraknya lebih sering dibanding

sering, merupakan hal biasa pada
ASI saja.

LIHAT DAN RABA

Lihat keadaan umum bayi.

Letargis atau tidak sadar?

Gelisah/rewel?

Apakah matanya cekung?

Cubit kulit perut untuk mengetahui turgor.

Apakah kembalinya:

Sangat lambat (lebih dari 2 
detik)?

Lambat?



Lihat tanda/gejala yang terdapat
klasifikasi yang sesuai dengan
pilih klasifikasi tambahan bila
hari atau lebih, atau bila dijumpai

TANDA/GEJALA

KLASIFIKASI

Terdapat 2 atau lebih tanda berikut:

Letargis atau tidak sadar,

Mata cekung,

Cubitan kulit perut kembalinya sangat 

lambat

Terdapat 2 atau lebih tanda berikut:

Gelisah/rewel,

Mata cekung,

Cubitan kulit perut kembalinya lambat.

Tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat Tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat 

atau ringan/sedang

Diare 14 hari atau lebih

Ada darah dalam tinja

terdapat pada bagan berikut ini.
dengan status dehidrasinya. Kemudian

bila bayi menderita diare selama
dijumpai darah dalam tinja.

Terdapat 2 atau lebih tanda berikut:

DIARE 

Cubitan kulit perut kembalinya sangat 

DIARE 
DEHIDRASI

BERAT

Terdapat 2 atau lebih tanda berikut:

Cubitan kulit perut kembalinya lambat.

DIARE 
DEHIDRASI

RINGAN/SEDA
NG

Tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat Tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat 
DIARE

TANPA

DEHIDRASI

DIARE 
PRESISTEN

MUNGKIN 
DISENTRI



MASALAH PEMBERIAN ASI

Pemberian ASI merupakan hal yang sangat penting

pada umur 6 bulan pertama kehidupannya. Jika

dapat kekurangan gizi dan mudah terserang penyakit

kembang anak di kemudian hari bahkan dapat

Masalah yang sering ditemui pada bayi muda

garis merah atau BGM). BGM pada bayi muda

satu gambaran adanya masalah pemberian ASI

Memeriksa Kemungkinan Berat
Masalah Pemberian ASI

Pemeriksaan ini terdiri dari dua bagian:

Bagian pertama: Pastikan apakah bayi muda lahir

Tentukan pula apakah bayi lahir kurang bulan

itu, umumnya ibu bisa menjawab.

Bagian kedua: Jika bayi muda mempunyai masalah

kesulitan dalam memberikan ASI, apa yang diberikan

ibu meneteki bayi.

TANYAKAN:

Apakah bayi lahir kecil atau berat lahir < 2500 gram)?

Apakah bayi tidak bisa minum ASI?

Apakah ibu kesulitan dalam pemberian ASI?

Apakah bayi diberi ASI?

Jika YA; berapa kali dalam 24 jam?

Apakah bayi diberi makanan/minuman selain 

ASI?Jika YA; berapa kali dalam 24 jam? Alat apa yang 

digunakan?

MASALAH PEMBERIAN ASI

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan

Jika ada masalah pemberian ASI pada masa ini,

penyakit. Keadaan ini akan berdampak pada tumbuh

dapat berakhir dengan kematian.

muda adalah berat badan rendah menurut umur (bawah

muda umur 1 hari sampai 2 bulan dapat merupakan

ASI.

Berat Badan Rendah Dan/Atau

lahir kecil atau berat lahir , 2500 gram.

bulan atau cukup bulan. Tanyakan kedua hal tersebut

masalah pemberian ASI, tentukan apakah ibu menemui

diberikan ke bayinya dan berapa kali. Lakukan

LIHAT

Apakah bayi lahir kecil atau berat lahir < 2500 gram)?

Apakah ibu kesulitan dalam pemberian ASI?

Apakah bayi diberi makanan/minuman selain 

ASI?Jika YA; berapa kali dalam 24 jam? Alat apa yang 

• Tentukan berat badan

menurut umur.

• Adakah luka 

atau bercak

putih (thrush) di 

mulut?

• Adakah celah 

bibir/langit-



akan merangsang pertumbuhan sistem kekebalan tubuh bayi sehingga memberikan 

perlindungan terhadap alergi pada bayi. Ibu yang segera meneteki bayinya dalam 30 

menit setelah lahir dan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi umur 6 bulan 

mempunyai ikatan batin yang erat dengan bayinya.

Lakukan penilaian cara pemberian ASI seperti bagan di bawah 
ini. 

Jika bayi: * Ada kesulitan pemberian ASI ATAU

* Pemberian ASI kurang dari 8 kali dalam 24 jam ATAU

* Diberi makanan/minuman lain selain ASI ATAU

* Berat badan rendah menurut umur.

DAN

LAKUKAN PENILAIAN TENTANG CARA MENETEKI:

Apakah bayi diberi ASI dalam 1 jam terakhir?

Jika TIDAK, minta ibu untuk meneteki.

Jika YA, minta ibu menunggu dan memberitahu saudara jika bayi sudah mau menetek lagi

Amati pemberian ASI dengan seksama.

Bersihkan hidung yang tersumbat, jika menghalangi bayi menetek.

Lihat, apakah bayi melekat dengan baik?

Dagu bayi menempel payudara, mulut terbuka lebar, bibir bawah membuka keluar, areola   

tampak lebih banyak di

bagian atas daripada dibawah mulut.

Lihat, apakah posisi bayi benar?

Seluruh badan bayi tersangga dengan baik, kepala dan badan bayi lurus, badan bayi 

menghadap ke dada ibunya,

badan bayi dekat ke ibunya.

Lihat dan dengar, apakah bayi mengisap dengan efektif?

Bayi mengisap dalam, teratur, diselingi istirahat, hanya terdengar suara menelan

*) Penilaian ini khusus untuk bayi berumur 1-28 hari

akan merangsang pertumbuhan sistem kekebalan tubuh bayi sehingga memberikan 

perlindungan terhadap alergi pada bayi. Ibu yang segera meneteki bayinya dalam 30 

menit setelah lahir dan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi umur 6 bulan 

mempunyai ikatan batin yang erat dengan bayinya.

Lakukan penilaian cara pemberian ASI seperti bagan di bawah 

* Pemberian ASI kurang dari 8 kali dalam 24 jam ATAU

* Diberi makanan/minuman lain selain ASI ATAU

LAKUKAN PENILAIAN TENTANG CARA MENETEKI:

YA, minta ibu menunggu dan memberitahu saudara jika bayi sudah mau menetek lagi

Bersihkan hidung yang tersumbat, jika menghalangi bayi menetek.

Dagu bayi menempel payudara, mulut terbuka lebar, bibir bawah membuka keluar, areola   

Seluruh badan bayi tersangga dengan baik, kepala dan badan bayi lurus, badan bayi 

Lihat dan dengar, apakah bayi mengisap dengan efektif?

Bayi mengisap dalam, teratur, diselingi istirahat, hanya terdengar suara menelan



Masalah  Pemberian ASI

Dalam mengklasifikasikan KEMUNGKINAN

DAN/ATAU MASALAH PEMBERIAN

terdapat pada bagian dibawah ini

TANDA/GEJALA

KLASIFIKASI

Bayi lahir sangat kecil atau berat lahir < 2000 

gram ATAU

Berat badan menurut umur dibawah garis merah Berat badan menurut umur dibawah garis merah 

(BGM), ATAU

Tidak bisa minum ASI, ATAU

Tidak melekat sama sekali, ATAU

Tidak mengisap sama sekali, ATAU

Ada celah bibir/langit-langit.

Bayi lahir kecil atau berat lahir 2000 -

gram, ATAU

Berat badan manurut umur pada pita kuning 

KMS, ATAU

ASI kurang dari 8 kali/hari, ATAU

Mendapat makanan/minuman lain selain ASI, Mendapat makanan/minuman lain selain ASI, 

ATAU

Posisi bayi tidak benar, ATAU

Tidak melekat dengan baik, ATAU

Tidak mengisap dengan efektif, ATAU

Terdapat luka atau bercak putih di mulut (thrush).

Tidak terdapat tanda/gejala diatas

KEMUNGKINAN BERAT BADAN RENDAH

PEMBERIAN ASI, lihat tanda dan gejala yang

ini. Pilih klasifikasi yang sesuai

Bayi lahir sangat kecil atau berat lahir < 2000 

Berat badan menurut umur dibawah garis merah 
BERAT BADAN 

Berat badan menurut umur dibawah garis merah 
SANGAT

RENDAH(BBSR) DAN/

ATAU MASALAH

PEMBERIAN ASI 
BERAT

< 2500 

Berat badan manurut umur pada pita kuning 

Mendapat makanan/minuman lain selain ASI, 

BERAT BADAN 
RENDAH

(BBR)
Mendapat makanan/minuman lain selain ASI, 

Tidak mengisap dengan efektif, ATAU

Terdapat luka atau bercak putih di mulut (thrush).

(BBR)

DAN/ATAU MASLAHA

PEMBERIAN ASI

BERAT BADAN TIDAK

RENDAH DAN TIDAK
ADA



mungkin (0-7 hari).

Hepatitis merupakan infeksi pada
umum sebagai “sakit kuning” atau
penyakit menular yang ditularkan
cairan tubuh (Hepatitis B, C, D).
hepatitis yang paling berbahaya
penyakit hati menahun, sirosis hati,

Penderitaan Hepatitis B ada yang sembuh
virus Hepatitis B didalam tubuhnya
Risiko penderita Hepatitis B untuk
waktu terinfeksi. Teinfeksi pada bayiwaktu terinfeksi. Teinfeksi pada bayi
%.Sedangkan yang terinfeksi pada
5-10 %

Mengapa imunisasi Hepatitis
diberikan pada bayi umur

• Sebagian ibu hamil merupakan

• Hampir separuh bayi dapat
lahir dari ibu pembawa virus

• Penularan pada saat lahir
menjadi Hepatitis menahun,
berlanjut menjadi sirosis hati

• Imunisasi Hepatitis B sedini
sekitar 75% bayi dari penularansekitar 75% bayi dari penularan

Selain Imunisasi Hepatitis
mendapat imunisaasi BCG
sesuai jadwal pemberian imunisasi

JADWAL IMUNISASI PADA BAYI MUDA UMUR 1 HARI SAMPAI 2 BULAN

UMUR

0-7 hari

pada hati yang dikenal oleh masyarakat
atau “sakit liver”. Hepatitis merupakan

ditularkan melalui makanan (Hepatitis A)
. Hepatitis B dan C merupakan

berbahaya karena dapat berkembang menjadi
hati, dan kanker hati.

sembuh dan ada yang tetap membawa
tubuhnya sebagai “carrier” (pembawa) Hepatitis

menjadi “carrier” tergantung umur pada
bayi baru lahir risiko menjadi “carrier”bayi baru lahir risiko menjadi “carrier”

pada umur dewasa risiko menjadi “carrier”

Hepatitis B dosis pertama harus
0-7 hari?

merupakan “carrier” Hepatitis B

dapat tertular Hepatitis B pada
virus

lahir hampir seluruhnya berlanjut
menahun, yang selanjutnya dapat

hati dan kanker hati primer

sedini mungkin akan melindungi
penularan Hepatitis B.penularan Hepatitis B.

Hepatitis B1, bayi muda juga harus
BCG dan Polio 1, yang diberikan

imunisasi di fasilitas kesehatan
JADWAL IMUNISASI PADA BAYI MUDA UMUR 1 HARI SAMPAI 2 BULAN

JENIS 
IMUNISASI

HepB-1



Tanyakan kepada ibu, apakah bayi

YA, tanyakan jenis dan waktu pemberian

Imunisasi Hepatitis B 1 disuntikkan

persainan atau pada waktu kunjungan

Imunisasi BCG diberikan melalui

setelah persalinan di rumah sakit

Jika bayi mempunyai Buku KIA/catatan

sudah tecatat sesuai dengan informasisudah tecatat sesuai dengan informasi

MEMERIKSA STATUS 
IMUNISASI 

(lingkari imunisasi yang 

dibutuhkan

hari ini)hari ini)

Hepatitis B1  

BCG   “

bayi sudah mendapat imunisasi.

pemberian imunisasi tersebut.

disuntikkan di paha kiri bayi segera setelah

kunjungan rumah.

suntikan di lengan kanan bayi segera

atau klinik

KIA/catatan imunisasi lainnya, lihat apakah

informasi ibu.informasi ibu.

Imunisasi yang 
diberikan

hari ini:

___________________
____

___________________
__



Periksa MASALAH / KELUHAN LAIN pada bayi muda yang 

saudara temukan pada waktu kunjungan neonatal maupun 

pemeriksaan di klinik

Memeriksa Kelainan Bawaan

Kelainan kongenital adalah

yang bukan akibat trauma lahir

lahir dengan kelainan kongenitallahir dengan kelainan kongenital

malformasi yang tidak mungkin

tindakan bedah namun tidak

Untuk mengenali jenis kelainan

penilaian kelainan fisik. Dari

dapat mengenali beberapa

dijumpai serta tindakan yang

Memeriksa Kemungkinan
Trauma lahir merupakan salah

karena masih tingginya angka kematiankarena masih tingginya angka kematian

yang ditimbulkan di kemudian hari

pada bayi baru lahir yang terjadi pada

Memeriksa Perdarahan Tali

Lakukan pemeriksaan apakah

Perdarahan terjadi karena ikatan

setelah beberapa hari. Per

Periksa MASALAH / KELUHAN LAIN pada bayi muda yang 

saudara temukan pada waktu kunjungan neonatal maupun 

Bawaan / Kongenital

adalah kelainan pada bayi baru lahir

lahir. Kematian pada bayi baru

kongenital banyak terjadi akibatkongenital banyak terjadi akibat

mungkin hidup / yang memerlukan

tidak dapat dilakukan segera

kelainan kongenital, lakukan

Dari pemeriksaan fisik, saudara

kelainan bawaan yang sering

yang harus dilakukan.

Kemungkinan Trauma Lahir
salah satu masalah dalam perinatologi,

kematian. Kesakitan dan gejalakematian. Kesakitan dan gejala

hari. Trauma lahir merupakan perlukaan

pada waktu proses persalinan.

Tali Pusat

apakah ada perdarahan tali pusat

ikatan tali pusat menjadi longgar

erdarahan tali pusat yang tid



Tentukan tindakan dan beri pengobatan untuk 
setiap klasifikasi sesuai dengan yang tercantum 
dalam kolom tindakan/pengobatan pada buku 
bagan.

Menentukan Perlunya Rujukan Segera Bagi Bayi 
Muda
Bayi muda membutuhkan rujukan segera adalah Bayi muda membutuhkan rujukan segera adalah 
yang mempunyai klasifikasi berat                                   
( BERWARNA MERAH ) 
Kejang

Gangguan napas

Hipotermi berat

Mungkin infeksi bakteri sistemik

Mungkin infeksi bakteri lokal berat

Ikterus patologik

Gangguan saluran cerna

Diare dehidrasi beratDiare dehidrasi berat

Diare persisten

Mungkin disentri

Berat badan sangat rendah dan / atau masalah 
pemberiaan ASI berat

Tentukan tindakan dan beri pengobatan untuk 
setiap klasifikasi sesuai dengan yang tercantum 
dalam kolom tindakan/pengobatan pada buku 

Menentukan Perlunya Rujukan Segera Bagi Bayi 

Bayi muda membutuhkan rujukan segera adalah Bayi muda membutuhkan rujukan segera adalah 
yang mempunyai klasifikasi berat                                   

BERWARNA MERAH ) seperti :

Mungkin infeksi bakteri sistemik

Mungkin infeksi bakteri lokal berat

Berat badan sangat rendah dan / atau masalah 



Sebelum merujuk bayi muda ke rumah sakit, berikan semua 
tindakan pra rujukan yang sesuai dengan klasifikasinya.

Membebaskan jalan napas dan memberi oksigen

Menangani kejang dengan obat anti kejang

Mencegah agar gula darah tidak turun

Memberi cairan intravenaMemberi cairan intravena

Memberi antibiotik intramuskular

Menghangatkan tubuh bayi segera

Menasehati ibu cara menjaga bayi tetap hangat selama 
perjalanan ke tempat rujukan

Menyertakan contoh darah ibu jika bayi mempunyai 
klasifikasi IKTERUS PATOLOGIK

Memasang pipa lambung pada bayi dengan klasifikasi 
GANGGUAN SALURAN CERNA

Sebelum merujuk bayi muda ke rumah sakit, berikan semua 
tindakan pra rujukan yang sesuai dengan klasifikasinya.

Membebaskan jalan napas dan memberi oksigen

Menangani kejang dengan obat anti kejang

Mencegah agar gula darah tidak turun

Memberi antibiotik intramuskular

Menghangatkan tubuh bayi segera

Menasehati ibu cara menjaga bayi tetap hangat selama 
perjalanan ke tempat rujukan

Menyertakan contoh darah ibu jika bayi mempunyai 
klasifikasi IKTERUS PATOLOGIK

Memasang pipa lambung pada bayi dengan klasifikasi 
GANGGUAN SALURAN CERNA



Menghangatkan tubuh bayi segera

Mencegah agar gula darah tidak turun

Memberi antibiotik yang sesuai

Mengobati infeksi bakteri lokal

Menyinari bayi dengan cahaya matahari pagi

Menghangatkan rehidrasi oral baik di klinik maupun di 
rumahrumah

Mengobati luka atau bercak putih ( trush ) di mulut

Melakukan asuhan dasar bayi muda

Tindakan / Pengobatan pada Masalah / Keluhan Ibu

Tentukan tindakan/ pengobatan untuk setiap masalah / keluhan 
yang dikatakan ibu sesuai dengan pengetahuan dan 
pengalaman serta kebijakan program kesehatan ibu. Rujuk iibu 
untuk masalah lain yang tidak dapat di tangani di klinik.

Konseling Bagi IbuKonseling Bagi Ibu

Menggunakan Keterampilan Komunikasi Yang Baik

Menghangatkan tubuh bayi segera

Mencegah agar gula darah tidak turun

Memberi antibiotik yang sesuai

Mengobati infeksi bakteri lokal

Menyinari bayi dengan cahaya matahari pagi

Menghangatkan rehidrasi oral baik di klinik maupun di 

Mengobati luka atau bercak putih ( trush ) di mulut

Melakukan asuhan dasar bayi muda

Tindakan / Pengobatan pada Masalah / Keluhan Ibu

Tentukan tindakan/ pengobatan untuk setiap masalah / keluhan 
yang dikatakan ibu sesuai dengan pengetahuan dan 
pengalaman serta kebijakan program kesehatan ibu. Rujuk iibu 
untuk masalah lain yang tidak dapat di tangani di klinik.

Menggunakan Keterampilan Komunikasi Yang Baik



MANAJEMEN 

TERPADU BALITA 

SAKIT MODUL SAKIT MODUL 

TINDAK LANJUT

MANAJEMEN 

TERPADU BALITA 

SAKIT MODUL - 5SAKIT 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 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 
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 bila mungkin klinik saudara memuat alur pelayanan 
khusus untuk kunjungan ulang agar ibu senang karena 
tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan 
pelayanan.

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 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 
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 bila mungkin klinik saudara memuat alur pelayanan 
khusus untuk kunjungan ulang agar ibu senang karena 
tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan 



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

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

� Menentukan apakah kunjungan anak adalah kunjungan 

ulang.ulang.

� Jika merupakan kunjungan ulang, menilai tanda

yang sesuai dengan petunjuk dalam kotak tindak lanjut 

untuk klasifikasi anak sebelumnya.

� 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.

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 

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 anak saat kunjungan ulang.

Jika anak mempunyai masalah baru, menilai dan 

mengklasifikasikan anak seperti pada kunjungan 



PNEUMONIA

Setiap anak dengan PNEUMONIA

kesehatan setelah 2 hari untuk

� PNEUMONIA� 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
kedalam beri 1 dosis antibiotik

pilihan keduaa atau suntikan

SEGERA.SEGERA.

� Jika frekuensi napas, atau nafsu
menunjukkan perbaikan,

gantilah dengan antibiotik pilihan

kembali dalam 2 hari (atau

rujuk, juka tidak ada obat pilihan

campak dalam 3 bulan

terakhir).

� Jika napas melambat, atau
lanjutkan pemberian antibiotik

PNEUMONIA harus kembali ke petugas

untuk kunjungan ulang.

Periksa adanya tanda bahaya umum.

Lakukan penilaian untuk batuk atau sukar bernapas

Apakah anak bernapas lebih lambat?

Apakah nafsu makan anak membaik?

umum atau tarikan dinding dada

kloramfenikol. Selanjutnya rujuk

nafsu makan makan anak tidak

pilihan kedua dan anjurkan ibu untuk

pilihan kedua atau jika anak menderita

nafsu makanannya 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 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
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.dalam 3 bulan terakhir, rujuk anak ke rumah sakit.

Jika anak harus melanjutkan
seluruhnya 5 hari pastikan
menghabiskan obat tersebut
membaik.

beri antibiotik pilihan kedua untuk pneumonia. Sebelum 
saudara memberi antibiotik pilihan kedua tanya ibu apakah 
anak minum antibiotiknya selama 2 hari terakhir.

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.

Jika anak telah mendapat antibiotik dengan benar, ganti Jika anak telah mendapat antibiotik dengan benar, ganti 

dengan antibiotik pilihan kedua untuk pneumonia. Beri untuk 

Bila anak sudah mendapat kotrimoksazol, ganti dengan 

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.

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.dalam 3 bulan terakhir, rujuk anak ke rumah sakit.

melanjutkan pengobatan antibiotik hingga
pastikan ibu mengerti pentingnya
tersebut walaupun keadaan anak



PRESISTEN

Jika anak dengan DIARE PERSISTEN kembali untuk kunjungan 

ulang setelah 5 hari, ikuti petunjuk

DIARE PERSISTEN

Sesudah 5 hari:Sesudah 5 hari:

Tanyakan :

Apakah diare sudah berhenti?

Tindakan:

Jika diare belum berhenti, lakukan

anak. Berikan pengobatan

yang diperlukan, selanjutnya rujuk

Jika diare sudah berhenti, katakan

anjuran pemberian makan

yang sesuai dengan umur anak

Jika anak dengan DIARE PERSISTEN kembali untuk kunjungan 

ulang setelah 5 hari, ikuti petunjuk-petunjuk berikut ini:

Apakah diare sudah berhenti?

lakukan penilaian ulang lengkap pada

rujuk.

katakan kepada ibu untuk menerapkan



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 jumlah darah dalam tinja berkurang?

– Apakah nafsu makan anak membaik?

Tindakan:

Jika anak mengalami dehidrasi, atasi

Jika frekuensi berak, jumlah darah
tetap atau memburuk:

Gantikan dengan antibiotik oral pilihan

hari.

Anjurkan ibu untuk kembali dalam 2

Pengecualian-jika anak:

– Berumur kurang dari 12 bulan

– Mengalami dehidrasi pada
RUJUK

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
dalam sediaan tinja segar.

RUJUK

– Menderita campak dalam 3

Jika beraknya berkurang, jumlah
nafsu makan membaik,

lanjutkan permberian antibiotik yang

Setiap anak yang diklasifikasikan sebagai DISENTRI kembali ke 
petugas kesehatan untuk kunjungan ulang setelah 2 hari, ikuti 

Periksa anak untuk diare = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI

Apakah beraknya berkurang?

Apakah jumlah darah dalam tinja berkurang?Apakah jumlah darah dalam tinja berkurang?

Apakah nafsu makan anak membaik?

atasi dehidrasi.

darah dalam tinja atau nafsu makan

pilihan kedua untuk Shigela. Berikan untuk

hari.

bulan atau

pada kunjungan pertama atau

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 

yang berisi sel-sel darah merah terlihat 

bulan terakhir.

jumlah darah dalam tinja berkurang dan

sama hingga selesai.



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 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.

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI

Cari penyebab lain dari demam.

Tindakan:

Jika ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk, 
BERAT DENGAN DEMAM.

Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria, Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria, 

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), 
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

kasus ini dengan pemberian primakuin berikutnya.

• Jika hasil sediaan darah negatif, rujuk

Jika anak tetap demam selama 7 hari, rujuk 

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 disebabkan oleh Campak dari pada disebabkan oleh keadaan resisten 

MALARIA (Daerah Risiko Tinggi Malaria atau Risiko Rendah 

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.

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan KLASIFIKASI

tanda bahaya umum atau kaku kuduk, perlakukan sebagai PENYAKIT 

penyebab lain dari demam selain malaria, beri pengobatan.penyebab lain dari demam selain malaria, beri pengobatan.

Tablet Kina.

satunya penyebab demam:

Periksa hasil sediaan darah yang sudah diambil sebelumnya.

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.

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.

juk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

k untuk pemeriksaan lebih lanjut.



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)Malaria)

Jika tetap demam sesudah 2 hari:

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan 

KLASIFIKASI. Cari penyebab lain dari demam.

Tindakan:

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

Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria

Jika malaria merupakan satu-satunya penyebab demam:

• Ambil sediaan darah.

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

• Nasihat ibu untuk kembali dalam 2 hari jika tetap demam

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

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 

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan 

KLASIFIKASI. Cari penyebab lain dari demam.

tanda bahaya umum atau kaku kuduk, perlakukan sebagai 

PENYAKIT BERAT DENGAN DEMAM.

demam selain malaria, beri pengobatan.

satunya penyebab demam:

Beri obat antimalaria oral pilihan pertama tanpa menunggu hasil 

Nasihat ibu untuk kembali dalam 2 hari jika tetap demam

Jika anak tetap demam selama 7 hari, rujuk untuk pemeriksaan 



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)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.

Tindakan:

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

DEMAM.

Jika ada penyebab lain dari demam selain malaria

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.

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

DEMAM : BUKAN MALARIA (Daerah Tanpa Risiko Malaria dan 

Lakukan penilaian untuk gejala utama = Lihat bagan PENILAIAN dan 

KLASIFIKASI. Cari penyebab lain dari demam.

tanda bahaya umum atau kaku kuduk, perlakukan sebagai 

demam selain malaria, beri pengobatan.

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

Jika tidak diketahui penyebab demam, anjurkan ibu untuk kembali lagi 

Pastikan bahwa anak mendapat tambahan cairan dan mau makan.



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

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

benar.

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

Jika mata tidak bernanah dan tidak merah, 
pujilah ibu.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, 
0,25 % gentian violet hingga

seluruhnya 5 hari.

DENGAN KOMPLIKASI MATA ATAU 

Jika anak dengan klasifikasi CAMPAK DENGAN KOMPLIKASI 

MATA ATAU MULUT kembali untuk kunjungan ulang setelah 2 

CAMPAK DENGAN KOMPLIKASI PADA MATA ATAU MULUT

Sesudah 2 hari: Perhatikan apakah matanya merah dan bernanah.

Perhatikan apakah ada luka di mulut. Ciumlah bau 

ibu diminta untuk menjelaskan cara 

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

mata tidak bernanah lagi tapi masih tampak merah, lanjutkan 

mata tidak bernanah dan tidak merah, hentikan pengobatan dan 

luka di mulut makin memburuk atau tercium bau busuk dari 

luka di mulut tetap atau membaik, lanjutkan pengobatan dengan 



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 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 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 
PENYAKIT BERAT DENGANPENYAKIT BERAT DENGAN

DEMAM

Jika ada penyebab lain dari demam selain DBD, 

Jika ada tanda-tanda DBD, perlakukan sebagai DBD.

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

MUNGKIN DEMAM BERDARAH 
DENGUE DAN DEMAM: MUNGKIN 
BUKAN DEMAM BERDARAH DENGUE

Jika anak yang diklasifikasikan sebagai: Mungkin Demam 

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

MUNGKIN DEMAM BERDARAH DENGUE DAN

DEMAM: MUNGKIN BUKAN DEMAM BERDARAH DENGUE

Lakukan penilaian ulang secara lengkap > Lihat Bagan PENILAIAN dan 

tanda bahaya umum atau kaku kuduk perlakukan sebagai 

penyebab lain dari demam selain DBD, berikan pengobatan.

perlakukan sebagai DBD.

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



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:Sesudah 5 hari:

Lakukan penilaian ulang masalah telinga. > Lihat Bagan PENILAIAN dan 

KLASIFIKASI.

Ukur suhu tubuh anak.

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 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, 
ibu yang telah merawat

anaknya dengan baik. Jika ibu belum menyelesaikan pemberian antibiotik 

selama 5 hari, anjurkan

untuk melanjutkannya sampai habis.

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.

Lakukan penilaian ulang masalah telinga. > Lihat Bagan PENILAIAN dan 

ada pembengkakan yang nyeri di belakang telinga atau demam 
rujuk SEGERA.

masih ada nyeri atau keluar cairan/nanah, 

sama selama 5 hari lagi. Lanjutkan mengeringkan telilnga. 

Perhatikan apakah cara ibu mengeringkan telinga Perhatikan apakah cara ibu mengeringkan telinga 

tidak ada lagi nyeri telinga atau tidak keluar cairan/nanah, pujilah 

anaknya dengan baik. Jika ibu belum menyelesaikan pemberian antibiotik 

untuk melanjutkannya sampai habis.



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.

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.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

PEMBERIAN MAKAN

Jika anak dengan masalah pemberian makan datang untuk 

tindak lanjut setelah 5 hari, ikuti petunjuk di bawah ini:

MASALAH PEMBERIAN MAKAN

Lakukan penilaian ulang tentang cara pemberian makan = 

Lihat pertanyaan pada Bagan KONSELING BAGI IBU.

Tanyakan masalah pemberian makan yang ditemukan saat 

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 

Jika berat badan anak menurut umur sangat rendah 

(BGM), ibu diminta untuk kembali 4 minggu sesudah 

kunjungan pertama guna mengukur penambahan berat anak



Jika anak seorang anak dengan anemia kembali setelah 4 

minggu, ikuti petunjuk dibawah ini:

ANEMIA

Sesudah 4 hari:

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.

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.

Jika telapak tangan sudah tidak pucat sesudah 8 minggu, tak 

ada pengobatan

tambahan.

Jika anak seorang anak dengan anemia kembali setelah 4 

minggu, ikuti petunjuk dibawah ini:

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.

Beri zat besi untuk 4 minggu berikutnya. Nasihati ibu untuk 

Jika anak masih agak pucat sesudah 8 minggu, rujuk untuk 

Jika telapak tangan sudah tidak pucat sesudah 8 minggu, tak 



(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.

Lakukan penilaian ulang tentang cara pemberian makan. = Lihat 

pertanyaan pada Bagan KONSELING BAGI IBU.

Tindakan:

� Jika berat badan anak menurut umur 

ibu dan bangkitkan semangatnya untuk melanjutkan.ibu dan bangkitkan semangatnya untuk melanjutkan.

� Jika berat badan anak menurut umur 

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 men

(BAWAH GARIS MERAH)

Seorang anak yang diklasifikasikan BGM harus kembali untuk kunjungan 

ulang sesudah 4 minggu. Anak juga akan kembali lebih awal jika ada 

Ikuti petunjuk kunjungan ulang bagi anak dengan BGM berikut ini: 

BERAT BADAM MENURUT UMUR SANGAT RENDAH 

Timbanglah anak dan tentukan apakah berat badannya masih sangat 

Lakukan penilaian ulang tentang cara pemberian makan. = Lihat 

pertanyaan pada Bagan KONSELING BAGI IBU.

Jika berat badan anak menurut umur sudah tidak BGM, pujilah 
dan bangkitkan semangatnya untuk melanjutkan.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 

Jika saudara tidak yakin akan ada perbaikan cara pemberian makan, 

enurun, rujuk.
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PENDAHULUAN
Saudara telah selesai mempelajari 
Materi Dasar dan Materi Inti yang 
memberikan pengetahuan dan 
keterampilan klinis dalam Manajemen 
Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang terdiri 
dari: Penilaian dan Klasifikasi anak sakit dari: Penilaian dan Klasifikasi anak sakit 
umur 2 bulan sampai 5 tahun. 
Menentukan tindakan, Pengobatan, 
Konseling bagi ibu, Tindak lanjut serta 
Tatalaksana bayi muda umur 1 hari 
sampai 2 bulan (Manajemen Terpadu 
Bayi Muda=MTBM)

Ruang lingkup materi dalam modul ini Ruang lingkup materi dalam modul ini 
mencakup: persiapan untuk penerapan, 
penerapan MTBS dan MTBM, serta 
pencatatan dan pelaporan hasil 
pelayanan MTBS di Puskesmas 
Pembantu dan Pond

PENDAHULUAN
Saudara telah selesai mempelajari 
Materi Dasar dan Materi Inti yang 
memberikan pengetahuan dan 
keterampilan klinis dalam Manajemen 
Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang terdiri 
dari: Penilaian dan Klasifikasi anak sakit dari: Penilaian dan Klasifikasi anak sakit 
umur 2 bulan sampai 5 tahun. 
Menentukan tindakan, Pengobatan, 
Konseling bagi ibu, Tindak lanjut serta 
Tatalaksana bayi muda umur 1 hari 
sampai 2 bulan (Manajemen Terpadu 
Bayi Muda=MTBM)

Ruang lingkup materi dalam modul ini Ruang lingkup materi dalam modul ini 
mencakup: persiapan untuk penerapan, 
penerapan MTBS dan MTBM, serta 
pencatatan dan pelaporan hasil 
pelayanan MTBS di Puskesmas 

ndok Bersalin Desa.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan menjelaskan tugas
perlu diperhatikan dalam penerapan MTBS dan 
MTBM di tempat kerja saudara. Setelah 
mempelajari dan mempraktekkan semua tugas 
yang ada, saudara diharapkan:yang ada, saudara diharapkan:

�Mampu melaksanakan diseminasi informasi 
mengenai MTBS kepada seluruh petugas 
puskesmas.

�Mampu melakukan penilaian dan penyiapan 
obat-obat yang diperlukan dalam pemberian 
pelayanan.

�Mampu melakukan penyiapan pengadaan 
formulir MTBS

�Mampu melakukan penilaian dan pengamatan �Mampu melakukan penilaian dan pengamatan 
terhadap alur pelayanan, sejak penderita 
datang, mendapatkan pelayanan hingga 
konseling serta melaksanakan pengaturan 
dan penyesuaian dalam pemberian 
pelayanan.

�Mampu menentukan upaya penerapan MTBS 
di puskesmas secara

TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan menjelaskan tugas-tugas yang 
perlu diperhatikan dalam penerapan MTBS dan 
MTBM di tempat kerja saudara. Setelah 
mempelajari dan mempraktekkan semua tugas 
yang ada, saudara diharapkan:yang ada, saudara diharapkan:

Mampu melaksanakan diseminasi informasi 
mengenai MTBS kepada seluruh petugas 

Mampu melakukan penilaian dan penyiapan 
obat yang diperlukan dalam pemberian 

Mampu melakukan penyiapan pengadaan 

Mampu melakukan penilaian dan pengamatan Mampu melakukan penilaian dan pengamatan 
terhadap alur pelayanan, sejak penderita 
datang, mendapatkan pelayanan hingga 
konseling serta melaksanakan pengaturan 
dan penyesuaian dalam pemberian 

Mampu menentukan upaya penerapan MTBS 
ara bertahap.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan menjelaskan tugas
perlu diperhatikan dalam penerapan MTBS dan 
MTBM di tempat kerja saudara. Setelah 
mempelajari dan mempraktekkan semua tugas 
yang ada, saudara diharapkan:yang ada, saudara diharapkan:

�Mampu melaksanakan diseminasi informasi 
mengenai MTBS kepada seluruh petugas 
puskesmas.

�Mampu melakukan penilaian dan penyiapan 
obat-obat yang diperlukan dalam pemberian 
pelayanan.

�Mampu melakukan penyiapan pengadaan 
formulir MTBS

�Mampu melakukan penilaian dan pengamatan �Mampu melakukan penilaian dan pengamatan 
terhadap alur pelayanan, sejak penderita 
datang, mendapatkan pelayanan hingga 
konseling serta melaksanakan pengaturan 
dan penyesuaian dalam pemberian 
pelayanan.

�Mampu menentukan upaya penerapan MTBS 
di puskesmas secara

TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan menjelaskan tugas-tugas yang 
perlu diperhatikan dalam penerapan MTBS dan 
MTBM di tempat kerja saudara. Setelah 
mempelajari dan mempraktekkan semua tugas 
yang ada, saudara diharapkan:yang ada, saudara diharapkan:

Mampu melaksanakan diseminasi informasi 
mengenai MTBS kepada seluruh petugas 

Mampu melakukan penilaian dan penyiapan 
obat yang diperlukan dalam pemberian 

Mampu melakukan penyiapan pengadaan 

Mampu melakukan penilaian dan pengamatan Mampu melakukan penilaian dan pengamatan 
terhadap alur pelayanan, sejak penderita 
datang, mendapatkan pelayanan hingga 
konseling serta melaksanakan pengaturan 
dan penyesuaian dalam pemberian 

Mampu menentukan upaya penerapan MTBS 
ara bertahap.



PERSIAPAN PENERAPAN MTBS DI PUSKESMAS

Persiapan yang perlu dilakukan oleh setiap 
puskesmas yang akan mulai menerapkan MTBS 
dalam pelayanan kepada balita sakit meliputi 
diseminasi informasi MTBS kepada seluruh 
petugas puskesmas, rencana penerapan MTBS, petugas puskesmas, rencana penerapan MTBS, 
rencana penyiapan obat dan alat dan pencatatan 
dan pelaporan haril pelayanan MTBS di 
puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan 
pondok bersalin desa (polindes).

PERSIAPAN PENERAPAN MTBS DI PUSKESMAS

Persiapan yang perlu dilakukan oleh setiap 
puskesmas yang akan mulai menerapkan MTBS 
dalam pelayanan kepada balita sakit meliputi 
diseminasi informasi MTBS kepada seluruh 
petugas puskesmas, rencana penerapan MTBS, petugas puskesmas, rencana penerapan MTBS, 
rencana penyiapan obat dan alat dan pencatatan 
dan pelaporan haril pelayanan MTBS di 
puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan 
pondok bersalin desa (polindes).



SELURUH PETUGAS PUSKESMAS
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu pendekatan keterpaduan 

dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan 

kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, 

malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi 

imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk 

menurunkan Angka Kematian Bayi dan Anak Balita dan menekan morbiditas karena 

penyakit tersebut.

Dari langkah-langkah yang diterapkan

tanggung jawab antar petugas di puskesmas

kesehatan di puskesmas perlu memahami

penerapan MTBS.

Kegiatan diseminasi informasi MTBS

dalam suatu pertemuan yang dihadiri

petugas gizi, petugas imunisasi, petugas

petugas loket dan lain-lain. Diseminasi

dilatih MTBS, bila perlu dihadiri oleh supervisor

Informasi yang harus disampaikan:

a. Konsep umum MTBS.

b. Peran dan tanggung jawab petugas

Diskusikan rencana penerapan

logistik, penyesuaian alur pelayanan,

pencatatan dan pelaporan hasil

Diskusi rencana penerapan MTBS

penyesuaian alur pelayanan, penerapanpenyesuaian alur pelayanan, penerapan

pelaporan hasil pelayanan MTBS.

Materi yang perlu disiapkan adalah informasi

secara rinci yang perlu disampaikan akan

Selain materi yang perlu dipersiapkan,

pelaksanaan dan peserta diseminasi informasi

SELURUH PETUGAS PUSKESMAS
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu pendekatan keterpaduan 

dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan 

kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, 

malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi 

imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk 

menurunkan Angka Kematian Bayi dan Anak Balita dan menekan morbiditas karena 

diterapkan dalam MTBS, jelas bahwa keterkaitan peran

puskesmas sangat erat. Oleh karena itu seluruh petugas

memahami MTBS dan perannya untuk memperlancar

kepada seluruh petugas puskesmas dilaksanakan

oleh seluruh petugas yang meliputi perawat,

petugas obat, pengelola SP2TP, pengelola program

Diseminasi informasi dilaksanakan oleh petugas yang

supervisor dari Dinas Kesehatan Kabupatan/Kota

petugas puskesmas dalam penerapan MTBS

penerapan MTBS di puskesmas yang meliputi penyiapan

pelayanan, penerapan MTBS di puskesmas

hasil pelayanan MTBS.

di Puskesmas yang meliputi penyiapan logistik,

penerapan MTBS di puskesmas dan pencatatanpenerapan MTBS di puskesmas dan pencatatan

informasi MTBS dan buku bagan MTBS. Informasi

akan saudara peroleh pada pembahasan berikutnya

dipersiapkan, saudara harus merencanakan jadwal

informasi yang harus hadir.



Beberapa hal yang perlu saudara perhatikan sebelum menerapkan MTBS 

adalah penyiapan obat, alat, formulir MTBS dan kartu nasihat ibu (KNI). 
Penyiapan logistik ini perlu saudara rencanakan, karena bila tidak 
disiapkan dengan baik akan mengganggu kelancaran penerapan MTBS.

PENYIAPAN OBAT DAN ALAT
Sebelum mulai menerapkan MTBS, saudara harus melakukan penilaian 
dan pengamatan tehadap ketersediaan obat di puskesmas. Secara 
umum, obat-obat yang digunakan dalam MTBS telah termasuk dalam 
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Laporan Pemakaian dan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Laporan Pemakaian dan 
Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang digunakan di puskesmas.

PENYIAPAN FORMULIR MTBS DAN KARTU NASIHAT IBU 
(KNI)
Penyiapan formulir Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Kartu 
Nasihat Ibu (KNI) perlu dilakukan untuk memperlancar pelayanan.

Formulir rawat jalan MTBS merupakan instrumen pencatatan yang belum 
ada di puskesmas. Perlu dipikirkan cara pengadaan formulir tersebut. 
Perlu di-identifikasi sumber dana untuk pengadaan formulir tersebut, 
apakah dari dana operasional puskesmas atau dana lain. Bicarakan 
rencana pengadaan formulir dan kartu tersebut dengan kepala rencana pengadaan formulir dan kartu tersebut dengan kepala 
puskesmas saudara.

Bila di Kabupaten tempat kerja saudara ada beberapa puskesmas yang 
akan menerapkan MTBS, maka upayakan untuk bekerja sama dalam 
pengadaan formulir dan kartu tersebut agar lebih murah.

Beberapa hal yang perlu saudara perhatikan sebelum menerapkan MTBS 

adalah penyiapan obat, alat, formulir MTBS dan kartu nasihat ibu (KNI). 
Penyiapan logistik ini perlu saudara rencanakan, karena bila tidak 
disiapkan dengan baik akan mengganggu kelancaran penerapan MTBS.

PENYIAPAN OBAT DAN ALAT
Sebelum mulai menerapkan MTBS, saudara harus melakukan penilaian 
dan pengamatan tehadap ketersediaan obat di puskesmas. Secara 

obat yang digunakan dalam MTBS telah termasuk dalam 
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Laporan Pemakaian dan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Laporan Pemakaian dan 
Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang digunakan di puskesmas.

PENYIAPAN FORMULIR MTBS DAN KARTU NASIHAT IBU 

Penyiapan formulir Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Kartu 
Nasihat Ibu (KNI) perlu dilakukan untuk memperlancar pelayanan.

Formulir rawat jalan MTBS merupakan instrumen pencatatan yang belum 
ada di puskesmas. Perlu dipikirkan cara pengadaan formulir tersebut. 

identifikasi sumber dana untuk pengadaan formulir tersebut, 
apakah dari dana operasional puskesmas atau dana lain. Bicarakan 
rencana pengadaan formulir dan kartu tersebut dengan kepala rencana pengadaan formulir dan kartu tersebut dengan kepala 

Bila di Kabupaten tempat kerja saudara ada beberapa puskesmas yang 
akan menerapkan MTBS, maka upayakan untuk bekerja sama dalam 
pengadaan formulir dan kartu tersebut agar lebih murah.



Salah satu konsekuensi penerapan MTBS di puskesmas 

adalah waktu pelayanan menjadi lebih lama. Untuk 

mengurangi waktu tunggu bagi balita sakit, perlu dilakukan 

penyesuaian alur pelayanan.

Khusus untuk pelayanan bayi muda (sehat maupun sakit) 

dapat dilaksanakan di unit rawat jalan puskesmas ataupun 

pustu, akan tetapi diutamakan dikerjakan pada saat 

kunjungan neonatal oleh pada bidan di desa.

Untuk menerapkan MTBS di fasilitas rawat jalan puskesmas, 

penyesuaian alur pelayanan mungkin diperlukan untuk penyesuaian alur pelayanan mungkin diperlukan untuk 

memperlancar pelayanan. Pengalaman dari uji coba 

penerapan yang memiliki jumlah kunjungan balita sakit 

cukup banyak, perlu melakukan suatu penyesuaian alur 

pelayanan.

Penyesuaian alur pelayanan balita sakit disusun dengan 

memahami langkah-langkah pelayanan yang diterima oleh 

balita sakit. Langkah-langkah tersebut adalah sejak 

penderita datang hingga mendapatkan pelayanan yang 

lengkap meliputi:

Pendaftaran

Pemeriksaan dan konselingPemeriksaan dan konseling

Tindakan yang diperlukan (di klinik)

Pemberian obat, atau

Rujukan, bila diperlukan

Salah satu konsekuensi penerapan MTBS di puskesmas 

adalah waktu pelayanan menjadi lebih lama. Untuk 

mengurangi waktu tunggu bagi balita sakit, perlu dilakukan 

penyesuaian alur pelayanan.

Khusus untuk pelayanan bayi muda (sehat maupun sakit) 

dapat dilaksanakan di unit rawat jalan puskesmas ataupun 

pustu, akan tetapi diutamakan dikerjakan pada saat 

kunjungan neonatal oleh pada bidan di desa.

Untuk menerapkan MTBS di fasilitas rawat jalan puskesmas, 

penyesuaian alur pelayanan mungkin diperlukan untuk penyesuaian alur pelayanan mungkin diperlukan untuk 

memperlancar pelayanan. Pengalaman dari uji coba 

penerapan yang memiliki jumlah kunjungan balita sakit 

cukup banyak, perlu melakukan suatu penyesuaian alur 

Penyesuaian alur pelayanan balita sakit disusun dengan 

langkah pelayanan yang diterima oleh 

langkah tersebut adalah sejak 

penderita datang hingga mendapatkan pelayanan yang 

Tindakan yang diperlukan (di klinik)



PENDAFTARAN
+

memberi formulir MTBS
+

family folder

Konseling pemberian obat di

PEMBERIAN KODE DIAGNOSA 

TINDAKAN YANG DIPERLUKAN

PEMERIKSAAN:
Memeriksa dan membuat

klasifikasi

Indentifikasi pengobatan

+
KONSELING

Konseling pemberian obat di

rumah

kapan kembali

pemberian makan

+

PEMBERIAN KODE DIAGNOSA 
DALAM SP2TP

+
TINDAKAN YANG DIPERLUKAN

Pengobatan pra rjukan

PEMBERIAN OBAT:
Pemberian oba

UJUK

Pengobatan pra rjukan

Imunisasi

Konseling gizi

• Identitas anak
• Status kunjungan

Petugas 2, 3 
dan 4 di

ruang periksa

Melakukan 

seluruh

Langkah sejak

• Pengukuran 

suhu 

badan

• Penimbangan 

PENDAFTARAN

memberi formulir MTBS

family folder

• Penimbangan 

berat badan

hingga 

konseling

PEMERIKSAAN:
Memeriksa dan membuat

klasifikasi

Indentifikasi pengobatan

+
KONSELING

Konseling pemberian obat di

rumah

kapan kembali

pemberian makan

+

PEMBERIAN KODE DIAGNOSA 
DALAM SP2TP

+
TINDAKAN YANG DIPERLUKAN

Pengobatan pra rjukan

PEMBERIAN OBAT:
bat

Pengobatan pra rjukan

Imunisasi

Konseling gizi

Petugas 5 di 

apotik



Pencatatan dan pelaporan di puskesmas yang menerapkan 
MTBS sama dengan puskesmas yang lain yaitu menggunakan 
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). 
Dengan demikian semua pencatatan dan pelaporan yang 
digunakan tidak perlu mengalami perubahan. Perubahan yang 
perlu dilakukan adalah konversi klasifikasi MTBS ke dalam 
kode diagnosis dalam SP2TP 
pelaporan.

Saudara sebagai pelaksana pelayanan harus menjelaskan 
kepada pengelola pencatatan dan pelaporan puskesmas bahwa 
tidak ada perubahan dengan diterapkannya MTBS di pelayanan 
rawat jalan.rawat jalan.

Ditingkat keluarga, selain mencatat hasil pelayanan pada formulir 
bayi muda, petugas juga mencatat pada buku KIA, agar ibu dan 
keluarga dapat mengetahui keadaan
memberikan asuhan bayi muda di rumah serta mengenali tanda
tanda bahaya.

PENCATATAN HASIL PELAYANAN
Pencatatan seluruh hasil pelayanan, yaitu kunjungan, hasil 
pemeriksaan hingga pengguna obat tidak memerlukan 
pencatatan khusus. Pencatatan yang telah ada di puskesmas 
digunakan sebagai alat pencatatan.

Alat pencatatan yang dapat digunakan adalah:

1. Register Kunjungan
2. Register Rawat Jalan
3. Register Kohort Bayi
4. Register Kohort Balita
5. Register Imunisasi
6. Register Malaria, Demam Berdarah Dengue, 

Diare, ISPA, Gizi dll
7. Register Obat.

Pencatatan dan pelaporan di puskesmas yang menerapkan 
MTBS sama dengan puskesmas yang lain yaitu menggunakan 
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). 
Dengan demikian semua pencatatan dan pelaporan yang 
digunakan tidak perlu mengalami perubahan. Perubahan yang 

konversi klasifikasi MTBS ke dalam 
kode diagnosis dalam SP2TP sebelum masuk ke dalam sistem 

Saudara sebagai pelaksana pelayanan harus menjelaskan 
kepada pengelola pencatatan dan pelaporan puskesmas bahwa 
tidak ada perubahan dengan diterapkannya MTBS di pelayanan 

Ditingkat keluarga, selain mencatat hasil pelayanan pada formulir 
bayi muda, petugas juga mencatat pada buku KIA, agar ibu dan 
keluarga dapat mengetahui keadaan bayi muda dan dapat 
memberikan asuhan bayi muda di rumah serta mengenali tanda

PENCATATAN HASIL PELAYANAN
Pencatatan seluruh hasil pelayanan, yaitu kunjungan, hasil 
pemeriksaan hingga pengguna obat tidak memerlukan 
pencatatan khusus. Pencatatan yang telah ada di puskesmas 
digunakan sebagai alat pencatatan.

Alat pencatatan yang dapat digunakan adalah:

Register Kunjungan
Register Rawat Jalan
Register Kohort Bayi
Register Kohort Balita
Register Imunisasi
Register Malaria, Demam Berdarah Dengue, 
Diare, ISPA, Gizi dll



Sebagaimana dengan pencatatan hasil pelayanan 

MTBS, pelaporan yang  digunakan juga tidak memerlukan 

perubahan.

Pelaporan yang digunakan adalah:

1. Laporan Bulanan 1/ Laporan Bulanan Data Kesakitan 

(LB 1)

2. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

(LPLPO)

3. Laporan Bulanan Gizi, KIA, Imunisasi dan P2M (LB3)

4. Laporan Mingguan Diare.

5. Laporan Kejadian Luar Biasa

Bila masih ada alat pelaporan lain yang digunakan oleh program 

dapat digunakan juga dalam penerapan MTBS

Dari laporan yang ada, Laporan Bulanan 1/Laporan Bulanan Data 

Kesakitan (LB1) adalah laporan yang memerlukan perhatian 

khusus. Hasil pemeriksaan dalam MTBS ditulis dalam bentuk 

klasifikasi penyakit sedangkan pelaporan yang ada dalam klasifikasi penyakit sedangkan pelaporan yang ada dalam 

bentuk diagnosis. Diperlukan konversi dari klasifikasi ke dalam 

bentuk diagnosa dan menggunakan penomoran kode LB1.

Sebagaimana dengan pencatatan hasil pelayanan 

digunakan juga tidak memerlukan 

Pelaporan yang digunakan adalah:

1. Laporan Bulanan 1/ Laporan Bulanan Data Kesakitan 

2. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

3. Laporan Bulanan Gizi, KIA, Imunisasi dan P2M (LB3)

4. Laporan Mingguan Diare.

5. Laporan Kejadian Luar Biasa

Bila masih ada alat pelaporan lain yang digunakan oleh program 

dapat digunakan juga dalam penerapan MTBS

Dari laporan yang ada, Laporan Bulanan 1/Laporan Bulanan Data 

Kesakitan (LB1) adalah laporan yang memerlukan perhatian 

khusus. Hasil pemeriksaan dalam MTBS ditulis dalam bentuk 

penyakit sedangkan pelaporan yang ada dalam penyakit sedangkan pelaporan yang ada dalam 

Diperlukan konversi dari klasifikasi ke dalam 

bentuk diagnosa dan menggunakan penomoran kode LB1.


