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Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 
Demam 

 
 

(1) Fakta-fakta mengenai Demam  

 Kecuali dalam kasus tertentu, demam biasanya adalah gejala dari sebuah 

penyakit. Yang menjadi kendala adalah penyakit tersebut daripada tingkat 

demamnya. Pada sebagian besar kasus, demam adalah respon imun alami 

untuk mempertahankan diri dari penyakit dan tidak berbahaya. 

 Karena mekanisme pengaturan suhu di otak anak-anak belum sepenuhnya 

berkembang, mereka dengan mudah terpengaruh oleh suhu lingkungan. 

Terlebih, dehidrasi seringkali menjadi penyebab meningkatnya suhu tubuh. 

Orang tua perlu mewaspadai risiko potensial dari dehidrasi disebabkan oleh 

muntah atau diare akut pada anak mereka. 
 

(2) Kesalahan Umum pada Demam  

 Para pasien atau keluarganya cenderung berpikir bahwa tingkat demam 

berhubungan dengan seberapa parah penyakit tersebut. Faktanya, bahkan 

penyakit ringan dapat menyebabkan demam tinggi. Sebaliknya, kenaikan atau 

penurunan suhu tubuh dapat disebabkan oleh penyakit serius; 

 Orang-orang kadang memiliki kekhawatiran berlebihan bahwa demam akan 

menyebabkan kerusakan otak. Sebetulnya, bahwa penyebab kerusakan otak 

adalah ensefalitis (radang otak) atau meningitis, dan demam adalah salah satu 

gejalanya. Kecuali dalam kasus ekstrim dimana suhu tubuh meningkat hingga 

41°C, demam memiliki kemungkinan kecil untuk merusak otak. Yang 

dibutuhkan adalah mengamati jika pasien mengalami kelelahan atau berada 

dalam tekanan. Segera hubungi dokter anda jika hal ini terjadi. 
 

(3) Kejang demam 

 Nyeri pada otot akibat demam, dikenal juga dengan nama Kejang demam. 

Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak kecil di bawah usia 6 tahun 

(kebanyakan 1-2 tahun) akibat mengalami suhu lebih dari 38°C. Tingkat 

insiden pada anak-anak dibawah umur 5 tahun adalah 2-5%. Kira-kira 50% 

adalah akibat turunan genetic, sementara faktor lainnya tidak memiliki 

penyebab jelas. Kambuhnya penyakit tersebut dapat terjad pada 30% kasus, 

biasanya pada 2,5 tahun pertama. 

 Kebanyakan anak-anak tidak memiliki kecenderungan untuk mengidap kejang 

demam. Maka, demam biasanya tidak akan menyebabkan kejang-kejang. Bagi 

mereka yang memiliki kecenderungan terhadap kejang demam, suhu tubuh 

mereka dapat meningkat dengan cepat ketika mereka menderita demam 

seperti meriang, influenza, radang tenggorakan atau infeksi telinga. Pada 

kasus tersebut, kejang dapat terjadi dalam jangka waktu 2-6 jam, biasanya 

timbul sebagai kejang umum yang dapat disembuhkan dalam jangka waktu 

15 menit. 

 Ketika anak mengalami kejang, orang tua wajib bersikap tenang. Letakkan 

anak secara menyamping untuk menjaga saluran pernafasan. Segera minta 
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bantuan. Sementara itu, gunakan air hangat untuk mengusap tubuhnya dan 

menurunkan suhu badan. Upayakan agar tubuh anak tersebut terlindungi 

dengan baik (terutama bagian kepala) untuk mencegah benturan terhadap 

benda keras. Terlebih, hindari penggunaan tenaga berlebihan untuk 

membatasi pergerakan kejangnya untuk menghindari fraktur. Jangan 

memasukkan objek padat seperti sendok ke dalam mulut anak tersebut. 

Jangan membuka mulut anak dengan paksa, yang mungkin dapat melukai 

mulut atau rahang, dan bahkan menimbulkan tersedak dengan gigi yang 

dapat terlepas dalam proses. 

 

(4) Instruksi Rawat untuk Demam 

 Pakailah pakaian ringan dan aturlah ranjang sesederhana mungkin. Konsumsi 

lebih banyak air untuk menurunkan suhu tubuh;  

 Beristirahatlah dan tidur dengan cukup; 

 Jagalah ruangan agar memiliki ventilasi yang memadai. Nyalakan kipas listrik 

atau pendingin ruangan sebagaimana diperlukan untuk menurunkan suruh 

ruangan dan membantu pasien melakukan pendinginan; 

 Mandikan anak tersebut dengan air hangat, dengan durasi sekitar 10 menit 

setiap kali. Hal ini dapat membantu untuk menurunkan suruh tubuhdimana air 

akan menguap dari kulitnya (jangan mengusap dengan alkohol). Antipiretik 

yang diresepkan oleh dokter dapat digunakan untuk menjaga agar suhu tubuh 

tersebut tetap rendah. Akan tetapi efek tersebut hanya sementara dan suhu 

tubuh dapat meningkat lagi setelahnya. Ketika pasien telah pulih sepenuhnya, 

maka suhu tubuh anak tersebut akan kembali normal. Hindarilah rasa 

kekhawatiran yang timbul terhadap demam berkepanjangan terlepas dari 

pengobatan, dan ikuti resep dokter untuk mengendalikan keadaan; 

 Bahkan untuk sakit biasa, demam dapat berlangsung selama beberapa hari. 

Jika keadaan tersebut tidak memburuk, pasien dapat melanjutkan resep 

tersebut dan memantau perkembangannya. 
 

(5) Tanda-Tanda Lainnya yang perlu diwaspadai. 

 Selain mengukur suhu tubuh ketika merawat pasien penderita demam, 

observasi mendalam terhadap perkembangan tersebut juga penting. Terlepas 

dari demam, perawatan medis segera perlu dilakukan jika terdapat kelainan 

pada gejala-gejala sebagai berikut: 

- Pasien terlihat letih dan mengerang lemah; untuk anak-anak: tangisan atau 

tidur berkepanjangan, nafsu makan buruk, inaktif, enggan bermain, 

muntah-muntah, diare dan sakit perut; 

- Demam berkepanjangan yang lebih tinggi dari 40°C (sama dengan 104°F), 

bersamaan dengan gangguan dan kelesuan yang dialami oleh pasien. Jika 

suhu tubuh pasien meningkat hingga 41°C, bahkan jika tidak terdapat 

gejala-gejala lain, segera lakukan tindakan untuk mengatasi demam dan 

segera hubungi dokter anda; 

- Dehidrasi serius (terutama untuk seorang anak) seperti mulut, lidah dan 
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membran mukosa kering, elastisitas kulit menurun, bola mata menjadi 

cekung, dan lain-lain. 

 Dalam sebagian besar kasus, pasien dapat pulih dalam jangka waktu beberapa 

hari setelah beristirahat dan mengkonsumsi obat secukupnya. Jika hal tersebut 

tidak terjadi, pasien dapat meminta perawatan medis sebagai bahan 

pertimbangan  

 Untuk pencegahan penyakit, pakaian yang sesuai, diet seimbang dan istirahat 

secukupnya wajib dipatuhi. 


