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LEBIH MENGENAL TENTANG PENYAKIT DIFTERI 

 

PENGERTIAN: 

Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium 

dhiptheri yang ditandai dengan adanya peradangan di tempat infeksi, terutama pada 

selaput bagian dalam saluran pernafasan bagian atas, hidung dan juga kulit. Penyakit 

ini sangat menular dan berbahaya karena dapat menyebakan kematian tetapi penyakit 

ini dapat dicegah dengan imunisasi. 

 

TUJUAN: 

Lebih mengerti tentang penyakit difteri dan mencegah terjadinya penularan. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : 

BAGAIMANA DIFTERI ITU MENULAR ? 

Difteri dapat menular dari manusia ke manusia bila terjadi kontak dengan penderita dan 

carier. Carier adalah orang sehat yang terinfeksi difteri namun tetap bisa menularkan 

kuman difteri, yaitu melalui 

1. Percikan ludah yang keluar saat batuk, bersin, atau muntah 

2. Kontak langsung dengan permukaan kulit utuh atau kulit terbuka 

3. Kontak dengan benda – benda yang terkena virus difteri melalui alat makan atau 

minum 

SIAPAKAH YANG BISA TERTULAR 

Semua kelompok usia dapat tertular penyakit ini, terutama anak – anak yang belum 

memdapat imunisasi lengkap. 

GEJALA 

1. Demam sampai menggigil (≥ 380C).  

2. Adanya pseudomembran di tenggorokan, yaitu selaput berwarna putih keabuan / 

kebiruan yang tidak mudah lepas dan mudah berdarah. 

3. Hidung berair. 

4. Bengkak di area leher seperti leher sapi (bullneck).  

5. Nyeri saat menelan. 

6. Kesulitan bernafas atau sesak nafas disertai bunyi stridor. 
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APA YANG DILAKUKAN APABILA SESEORANG MEMPUNYAI GEJALA SEPERTI 

DIATAS? 

1. Mendatangi pelayanan Kesehatan terdekat 

2. Penderita harus dirawat di ruang isolasi 

3. Kontak erat penderita harus diperiksa juga untuk mengetahui apakah sudah 

menderita penyakit difteri 

 

RISIKO DAN EFEK SAMPING : 

1. Tersumbatnya saluran pernafasan 

2. Peradangan dan kelumpuhan otot jantung 

3. Kematian 

 

 

SCAN ME 


