
 

 

• Tidak semua kasus disentri memerlukan 
penanganan. dari dokter .Disentri     
bakteri ringan umumnya bisa sembuh 
tanpa pengobatan dalam 3-7 
hari.Penanganannya cukup dengan   
istrahat dan menjaga      asupan cairan 
tubuh. 

• Sementara disentri yang parah dapat      
ditangani dengan obat-obatan untuk 
meredakan gejala dan membunuh     
kuman penyebab infeksi.Pasien juga 
mungkin perlu dirawat dirumah sakit 
untuk mendapatkan cairan yang cukup. 

•  Beberapa jenis obat yang digunakan     
untuk meredakan gejala adalah bismuth          
subsalisilat dan parasetamol.Sedangkan 
obat untuk membunuh penyebab infeksi 
adalah antibiotik seperti ciprofloxacin 
dan metronidazole. 

MENCEGAH LEBIH BAIK 
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Ada beberapa cara mencegah         

terjadinya Disentri: 

• Minum air yang bersih dan    
sudah dimasak 

• R a j in  m e n c u c i  t a n g a n      
menggunakan sabun sebelum 
dan sesudah makan serta      
sesudah menggunakan toilet 

• C u c i  s a y u r a n  a t a u              
buah-buahan   sebelum dikon-
sumsi dengan air mengalir. 
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Berdasarkan penyebabnya disentri dapat 

dibedakan menjadi dua(2) jenis,yaitu : 

• Disentri Bakteri,yaitu disentri yang disebab-

kan oleh infeksi bakteri 

• Disentri amoeba,yaitu disentri akibat infeksi 

parasit amoeba 

Disentri umumnya terjadinya dilingkungan 

dengan sanitasi yang buruk,misalnya area 
yang kekurangan air bersih dan area dengan 

system pembuangan limbah rumah tangga 

yang tidak layak. 

Penyebaran disentri terjadi akibat kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk menjaga        

kebersihan diri,misalnya tidak menncuci      

tangan setelah dari toilet atau sebelum 

makan. 

 

 

DISENTRI ADALAH:  

Penyakit  Infeksi Pada Usus Yang 
Menyebabkan  Diare Berair       
Disertai Darah Atau Lendir.      
B e r b e d a  d e n g a n  d i a r e                 
biasa, Disentri dapat  sebabkan 
diare parah sehingga perlu         

ditangani dirumah sakit. 

 

 

Disentri Umumnya Berlangsung       
Selama 3-7 hari Dan Ditandai Dengan 
Gejala Berikut : 

• Diare berisi air,yang bisa disertai   
darah atau lendir 

• Kram perut 

• Mual dan Muntah 

• Demam 

Bila gejalanya tidak segera ditangani 
maka dapat menimbulkan kompil-
kasi,yakni ; 

• Dehidras i(kekurangan Cairan 
Tubuh) akibat dari diare dan    
muntah-muntah 

• Abses Hati/Infeksi pada organ hati 
akibat kuman bakteri/parasit 

 

 

TAHU PENYEBABNYA TEPAT MENGATASINYA 

PENYEBAB 

PKRS-KKV 

PENYAKIT DISENTRI BISA SANGAT    

MENULAR DAN BERAKIBAT FATAL,        

JADI MESTI SEGERA DITANGANI 

GEJALA DISENTRI 
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