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 Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

Gastroenteritis-Infeksi Lambung 
 

(1) Penyebab dan Gejala Gastroenteritis/Infeksi Lambung 

 Penyebab-penyebab gastroenteritis akut cukup bervariasi. Salah satu 

penyebab umumnya adalah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi 

dengan virus atau bakteri. Keracunan makanan sebagian besar disebabkan 

oleh mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri beracun, utamanya 

akibat pengolahan makanan yang kurang tepat atau penyimpanan pada suhu 

ruangan yang terlalu lama sehingga memicu pertumbuhan bakteri. 

Gastroenteritis alergik disebabkan oleh mengkonsumsi makanan-makanan 

seperti telur, udang dan kepiting, dan susu yang akan memicu reaksi alergik 

pada orang tertentu. Keracunan makanan disebabkan oleh mengkonsumsi 

makanan yang terkontaminasi dengan kimia seperti sayur-sayuran dengan 

pestisida dosis tinggi, relatif jarang. 

 Virus atau bakteri yang melekat pada mukosa gastrointestinal akan memicu 

muntah atau diare yang merupakan gejala umum dari gastroenteritis dan 

dapat berlangsung selama beberapa hari. Gejala-gejala lain yang mungkin 

timbul termasuk berkurangnya nafsu makan, mual, perut kembung, sakit 

perut atau demam, dll. 

 

(2) Dampak Kesehatan dari Gastroenteritis/ Infeksi Lambung 

 Dehidrasi adalah komplikasi dari muntah atau diare serius. Karena anak kecil 

mengandung air yang lebih rendah daripada orang dewasa, mereka lebih 

mudah terpapar dehidrasi dan dapat berakibat serius; 

 Muntah dan diare akan mengakibatkan gangguan elektrolit yang 

mempengaruhi fungsi tubuh sebagaimana mestinya; 

 Kerusakan pada mukosa gastrointestinal akan membuat perut menjadi 

intoleran terhadap produk susu atau makanan berlemak yang dapat 

memperburuk diare. 

 

(3) Tips Rawat Jalan untuk Gastroenteritis/ Infeksi Lambung. 

 Konsumsilah obat-obatan sesuai resep dokter, termasuk meminum cairan 

suplemen elektronik. Pasien perlu mengkonsumsi lebih banyak air, air gula 

atau air beras; 

 Perhatikan pantangan terhadap makanan; 

 Makanan ringan atau konsumsi cairan dapat mulai dikonsumsi segera setelah 

gejala muntah berkurang. 
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(4) Tanda-tanda Bahaya 

Segera minta perawatan medis jika terjadi gejala-gejala sebagai berikut: 

(A) Tanda-tanda dehidrasi seperti : 

- Diare bertambah parah atau frekuensi buang air bertambah; 

- Mulut dan lidah menjadi sangat kering; 

- Kelenturan kulit berkurang atau hilang; 

- Air seni berkurang secara drastis; 

- Mata cekung atau berkantung hitam; 

- Ubun-ubun berlekuk (untuk bayi); 

- Napas menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat; 

- Kebas atau disorientasi. 

(B) Muntah serius yang mempengaruhi makan dan minum. 

(C) Diare menjadi semakin farah, terdapat lendir atau darah pada feses, yang 

menyiratkan kemungkinan komplikasi lain. 

 

(5) Saran Pencegahan untuk Gastroenteritis/ Infeksi Lambung. 

 Terapkan standar kebersihan yang baik dengan mencuci tangan secara rutin, 

terutama sebelum memasak, makan dan setelah menggunakan toilet; 

 Hindari mengkonsumsi makanan laut dan kerang yang tidak dimasak dengan 

matang untuk mengurangi resiko keracunan makanan; 

 Cuci sayur dan daging dengan bersih sebelum memasak; 

 Tempatkan makanan segar di kulkas atau pendingin jika tidak dikonsumsi 

segera. Makanan mentah dan makanan masak harus disimpan terpisah; 

 Jika bayi di beri makan dengan botol susu, terapkan prosedur sterilisasi 

dengan seksama. Buanglah susu yang tidak habis dan jangan gunakan susu 

tersebut untuk proses menyusui berikutnya; 

 Hindari anak tersebut dari menghisap jempol. 

 

Perhatian：Mayoritas obat anti diare hanya menanggulangi gejalanya, tetapi 

tidak pada asal penyakitnya. Obat ini dapat memperlambat peristaltik, 

memungkinkan bakteri untuk berdiam di usus halus yang mendorong 

pertumbuhan bakteri yang memiliki resiko jangka panjang. Jika tidak diperlukan, 

jangan menggunakan obat anti bakteri, terutama bagi anak-anak yang menderita 

gastroenteritis. Hal ini dapat mengakibatkan efek samping yang serius terhadap 

anak, misalkan kram usus, kelelahan atau gagal bernapas. Untuk kasus 

gastroenteritis sederhana, penggunaan antibiotik tidak diperlukan. 

 

Disusun oleh Komite Koordinasi Unit Kecelakaan dan Gawat Darurat  

Otoritas Rumah Sakit 

Mei 2018 


