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Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

Hepatitis Akut 

 

(1) Tips Perawatan di Rumah untuk Hepatitis Akut 

 Hepatitis akut umumnya disebabkan oleh virus. Kemungkinan penyebab lain 

termasuk penggunaan alkohol atau obat-obatan tertentu secara berlebihan, dll. 

 Setelah menerima perawatan medis, dan minum obat dan beristirahat di rumah, 

sebagian besar pasien dengan virus hepatitis akut dapat pulih secara bertahap 

dalam waktu beberapa minggu hingga 6 bulan. 

 Gejala umum hepatitis adalah air seni berwarna seperti teh, kelelahan, 

kehilangan nafsu makan, penyakit kuning, dll. Orang dengan gejala di atas harus 

mencari penanganan medis sedini mungkin. 

 Pasien harus mengikuti saran medis dan mematuhi instruksi kesehatan di 

rumah berikut: 

- beristirahat di rumah (beri tahu dokter jika diperlukan surat keterangan 

cuti sakit); 

- gunakan peralatan makan secara terpisah dan cuci secara terpisah (atau 

gunakan peralatan makan sekali pakai dan buang dengan benar setelah 

digunakan); 

- gunakan desinfektan rumah tangga untuk membersihkan mangkuk atau 

wadah toilet setelah digunakan; 

- pasien dan anggota keluarga harus mencuci tangan, baik sebelum makan 

maupun setelah mandi; 

- beberapa virus hepatitis (seperti B, C & D) dapat ditularkan melalui kontak 

seksual, pasien harus mengambil tindakan pencegahan yang sesuai 

seperti yang diperintahkan; 

- mengurangi asupan lemak, meningkatkan karbohidrat, makanan 

berprotein tinggi, dan sayuran. Makan lebih sering dan dalam jumlah kecil 

untuk meredakan perut kembung; 

- berhenti merokok dan minum alkohol; 
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- Minum obat dan dating tiap pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal; 

- jika kondisi memburuk (missal: demam tinggi, sakit perut parah, muntah 

terus-menerus, asupan oral yang buruk atau kebingungan), pergi ke Unit 

Gawat Darurat terdekat untuk langsung mendapatkan perawatan medis. 

 Selama pemeriksaan lanjutan, dokter akan menjelaskan kondisi dan rencana 

manajemen, berdasarkan kemajuan klinis dan laporan laboratorium. 

 Jika anggota keluarga atau kerabat khawatir tentang infeksi, mereka dapat 

mendatangi klinik rawat jalan umum atau berkonsultasi dengan praktisi medis 

yang terdaftar untuk memastikan perlunya diagnosis lanjutan dan / atau 

vaksinasi. 

 Sebagian besar kasus hepatitis akut dapat ditangani melalui pengobatan rawat 

jalan. 

 Penderita hepatitis B yang telah didiagnosis  harus selalu memberi tahu 

kondisinya kepada tenaga kesehatan profesional setiap kali selama konsultasi 

medis. 

 

(2) Pencegahan Hepatitis 

 Hindari makan kerang yang terkontaminasi atau kurang matang; 

 Hindari berbagi jarum suntik untuk injeksi; 

 Gunakan kondom selama aktivitas seksual dan hindari seks bebas; 

 Konsultasikan dengan dokter keluarga Anda tentang vaksinasi hepatitis. 
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