
• Penyakit infeksi,seperti radang otak/

meningitis dan infeksi virus 

• Kelainan pada sel darah merah bayi 

• Kekurangan oksigen 

• Kekurangan enzim G6PD 

• Efek samping obat 

• Kelainan bawaan lahir/genetik 

Selain itu factor resiko yang dapat menbuat 

bayi menjadi kuning(bayi kuning) adalah: 

• Terlahir prematur/lahir sebelum usia     

kehamilan 37 minggu 

• Terlahir dari ibu yang memiliki diabetes 

selama hamil/gestasional diabetes 

• Tidak mendapatkan cukup air susu ibu 

• Terdapat  cedera/memar pada 

bayi,misalnya ketika mengalami         

persalinan yang lama/sulit 
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Cara Penanganan Bayi Kuning di 

Rumah Sakit: 

• Terapi Sinar/Cahaya 

• P e m b e r i a n  s u n t i k a n                        
Immunoglobulin(IVIG),atau 

• Transfusi Darah 

Pada banyak kasus  kondisi bayi 

kuning tidaklah berbahaya dan bisa 

membaik dengan sendirinya dalam 

kurun waktu satu sampai dua 

minggu.Dalam waktu tersebut ibu 

hanya perlu memberikan Air Susu Ibu 

lebih sering dari biasanya(8-12 kali   

sehari).dan bayi boleh dijemur         

dibawah sinar matahari sebelum jam 

10 pagi dengan tetap memakai baju 

dan pelindung kepala selama             

1 0  s a m p a i  1 5  m e n i t .        

“NAMUN...BILA BAYI KUNING TAK 

JUGA MEMBAIK SETELAH            DUA 

MINGGU A TAU D ISEBABKAN 

KONDISI MEDIS TERTENTU YANG 

BERBAHAYA MAKA BAYI AKAN 

MENDAPATKAN PENANGANAN 

DARI DOKTER DAN PERAWAT SERTA 

MESTI DI RAWAT INAP DI RUMAH 

SAKIT.” 
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Kenalilah...   
IkteruS NeonatoruM 

Deteksi Dini Gejalanya 
Lebih Dini Penanganannya 
Lebih Dini Sembuhnya….. 

 

 

Ikterus neonatorum (bayi kuning) umumnya     

menyerang bayi baru lahir yang berusia  sekitar 

satu minggu. Kondisi  ini dapat dikenali dengan 

munculnya beberapa gejala,yakni : 

• Kulit dan mata menguning 

• Warna urine/air kencing lebih pekat 

• Tinja/kotoran bayi  berwarna sedikit lebih putih 

dan pucat 

Jika tidak menyebabkan keluhan lain,maka 

kondisi ini mungkin bukanlah hal yang berbahaya. 

Namun jika bayi kuning muncul bersama keluhan 

lain,seperti : 

• Bayi tampak sangat lemas atau dehidrasi/

kurang cairan tubuh 

• Tidak mau menyusu 

• Kejang,atau... 

• Gejala kuning muncul dalam 24 jam pertama 

setelah bayi lahir maka kondisi ini perlu         

diwaspadai. 

 

GEJALA BAYI KUNING IKTERUS NEONATORUM 
ADALAH:                                                 

Suatu kondisi dimana tubuh 
bayi menjadi kuning. 

B a y i  k u n i n g  d a l a m  w a k t u                
beberapa hari  setelah dilahirkan  
adalah kondisi yang sering terjadi dan 
umumnya tidak berbahaya .Namun 
terkadang bayi kuning bisa juga    
disebabkan oleh kondisi yang serius 
dan perlu segera ditangani oleh dokter 
dan perawat.  

                                                                               

Bayi kuning merupakan akibat dari 

tingginya kadar bilirubin dalam darah 

bayi (hiperbilirubinemia). 

Bilirubin adalah zat berwarna kuning 

yang dihasilkan tubuh saat mendaur 

ulang sel darah merah.Pada dasarnya 

tubuh bayi memang lebih banyak 

menghasilkan bilirubin dibandingkan 

orang dewasa. Namun karena organ 

hati bayi yang bertugas membuang 

bilirubin belum dapat bekerja dengan 

sepenuhnya(belum berkembang    

dengan baik) maka bilirubin akan 

banyak tertumpuk di dalam tubuh 

hingga akhirnya menimbulkan gejala 

bayi  kuning.Kondisi bayi kuning ini 

umumnya bisa sembuh sendiri seiring 

perkembangan organ hati bayi. Akan 

tetapi pada kondisi tertentu bayi 

kuning juga dapat menjadi tanda dari 

suatu masalah kesehatan yang     

diderita bayi,seperti : 

• Gangguan organ hati atau saluran 

empedu,yakni batu empedu,tumor 

e m p e d u , h e p a t i t i s / p e n y a k i t 

lever/radang hati. 

Tahu Penyebabnya 
Tepat Mengatasinya 
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