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Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual 
demi kemaslahatan pasien

Ä Istirahat 7 hari sampai 12 hari

Ä Pergerakan bertahap

Ä Diet cukup kalori dan tinggi protein. 
Makanan bertahap mulai dari bubur 
saring, bubur kasar, nasi tim, kemudian 
baru nasi biasa.

Ä Obat-obatan : Klorampenikol, 
Tiampenikol, kotrimoxazol, Amoxilin dan 
ampicillin.

Cara Pengobatan
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Cara Agar Terhindar
Dari Typhoid Fever

Ä Mencuci tangan

Ä Tidak memakan dan minuman mentah

Ä Menjaga sanitasi dan higienisan makanan, 
diri dan lingkungan

Ä Hindari makanan dan lingkungan dari 
kecoa, lalat, dan tikus

Ä Melakukan vaksin

1. Gosokkan kedua telapak tangan secara 
    memutar
2. Gosokkan telapak tangan kanan diatas 
   punggung tangan kiri dengan jari-jari saling 
   menyilang secara maju mundur dan 
   sebaliknya
3. Dengan kedua telapak tangan saling 
   menyilang, gosok sela-sela pangkal jari dari 
   dalam ke arah luar
4. Kedua telapak tangan saling menggenggam 
   dengan jari-jari saling mengunci, telapak 
   tangan dan punggung jari saling menggosok
5. Dengan Ibu jari dan telapak tangan kanan 
   menggenggam ibu jari tangan kiri, gosok sela 
   ibu jari dan telunjuk kiri secara memutar dan 
   sebaliknya
6. Gosokkan secara memutar, ujung-ujung jari 
   tangan kanan ditelapak tangan kiri dan 
   sebaliknya.



Typoid adalah penyakit infeksi bakteri pada 

usus halus

dan terkadang pada aliran darah.

Masyarakat mengenai penyakit ini dengan 

nama Tipes atau Thypus.

Apa Penyebabnya ?

Apa itu 
Typoid Fever 

Penyebab utama typhoid adalah kuman 
salmonella

paratyphi A, B, dan C memasuki saluran 
pencernaan.

Bagaimana Penularan 
Salmonella Typhi

1.  Makanan mentah atau belum masak

2.  Jari atau tangan yang kotor

3.Tempat kotor yang banyak lalat atau  

kurangnya sanitasi dan higienitas

4. Muntahan dan Feses penderita yang 

mengandung bakteri salmonella typhi.

Ä Demam dengan panas yang makin lama 
makin tinggi, gejala ini biasanya terjadi 
pada minggu kedua dan ketiga selama 7-
10 hari dan baru turun perlahan-lahan 
pada minggu keempat.

Ä Sering menggigau, dan ingatannya 
menurun serta gangguan kesadaran 

Ä Hilangnya nafsu makan, mual, muntah, dan 
perut terasa sakit

Ä Nyeri Otot

Ä BAB tidak teratur, sembelit dan diare

Ä Sakit kepala yang hebat, menggigil dan 
pucat

Ä Batuk dan peradangan pada cabang 
tenggorokan

Ä Timbul beberapa bercak kecil berwarna 
merah dada di daerah dada dan perut

Ä Pada mulut nafas berbau tidak sedap, 
bibir kering dan pecah-pecah, dan lidah 
kotor.

Gejala Umum 
Typhoid
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