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STOP 

GEA/DIARE 
VISI 

Menjadi rumah sakit unggulan di kota 

Bogor dan sekitarnya dengan pelayanan 

yang tulus dan professional. 

 

MISI 

 Memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan sesuai standard 

 Menyiapkan sumber daya manusia 

yang professional 

 Menyediakan alat alat kedokteran  

yang mengikuti tekhnologi 
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GEA (Gastroentertis Acute) atau yang lebih 

terkenal sebagai sebutan muntah-berak/diare, 

adalah infeksi yang terjadi pada saluran pen-

cernaan di daerah lambung. Biasanya disebabkan 

oleh virus atau sedikit enterobacteria agresif. 

 

GEJALA 

1. Kurang nafsu makan 

2. Nyeri perut atau kram 

3. Mual dan muntah, terutama pada awal nya 

4. Diare (biasanya tidak mengandung darah 

atau lendir) 

5. Demam biasanya jarang terjadi dan tidak 

terlalu tinggi (dampak dehidrasi) 

CARA PENULARAN & PENYEBAB NYA 

 

 

 

1. Infeksi oleh agen penyebab terjadi bila makanan/air 

minum yang dikonsumsi, terkontaminasi oleh tinja/

muntahan penderita diare 

2. Penularan langsung juga dapat terjadi bila tangan 

tercemar dipergunakan untuk menyuap makanan 

3. Penyebab antara lain : 

 Faktor Infeksi 

 Infeksi bakteri oleh kuman E-coli, Salmonella, Kolera 

(memanfaatkan kesempatan ketika tubuh lemah) 

 Infeksi basil (disentri), Infeksi virus, parasite oleh 

cacing, Infeksi jamur (candiasis) 

 Faktor Malabsorpsi (Karbohidrat & Lemak) 

 Faktor Makanan (Makanan yang tercemar, basi, 

beracun, terlalu banyak lemak, mentah/kurang ma-

tang 

 Faktor Psikologis (Rasa takut, cemas, dan tegang 

jika terjadi pada anak akan menyebabkan diare kro-

nis 

 

CARA PENANGANAN 

1. Istirahat untuk mencegah hipotensi (tekanan 

darah rendah dengan kehilangan cairan ke 

dalam saluran pencernaan) 

2. Hidrasi (minum banyak cairan untuk menggan-

tikan kekurangan) 

3. Obat-obatan  

4. Untuk demam gunakan penurun panas atau 

gunakan kompres air biasa di dahi dan ketiak 

CARA PENCEGAHAN 

1. Mencuci tangan pakai sabun dengan benar 

pada lima waktu penting (sebelum makan, 

setelah buang air besar, sebelum memegang 

bayi, setelah menceboki anak, dan sebelum 

menyuapkan makanan) 

2. Meminum air minum sehat atau air yang telah 

diolah 

3. Pengelolaan sampah yang baik supaya ma-

kanan tidak tercemar serangga (lalat, kecoak, 

kutu, lipas dll) 

4. Tidak buang air besar dan kecil sembarangan 

DEFINISI GEA & GEJALA NYA  


