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DEMAM
TYPHOID

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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RS MULIA PAJAJARAN

PENGOBATAN TYPHOID

GEJALA UMUM TYPHOID

1.

yang

1.

Istirahat 7 hari sampai 14 hari

makin lama makin tinggi, gejala ini

2.

Pergerakan bertahap

3.

Diet cukup kalori dan tinggi protein. Makanan

Demam

dengan

biasanya

Thypoid adalah penyakit infeksi bakteri pada usus

Typosa dan Salmonella Paratyphi A, B, dan C yang

3.

Penularannya dapat melalui :

menggigil

BAB tidak lancar, sembelit.
4.

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

5.

Nyeri otot dan timbul bercak



Jari atau tangan yang kotor



Tempat yang kurang higienis, banyak lalat, dan ku-

menurun

rangnya sanitasi

kesadaran

teri Salmonella Typhi

PENCEGAHAN TYPHOID
1.

Membiasakan mencuci tangan

2.

Tidak memakan dan meminum bahan mentah

3.

Menjaga sanitasi dan higienisan makanan, diri,
serta lingkungan

kecil berwarna merah pada dada

Makanan mentah atau belum matang

Muntah dan feses penderita yang mengandung bak-

Obat-obatan Klorampenikol, Tiampenikol, Kotrimoxazol, Amoxilin dan Ampicilin.

wajah

Hilangnya nafsu makan, mual





dan

4.

muntah dan perut terasa sakit,

masuk melalui pencernaan



nasi tim, kemudian nasi biasa.

pucat.

pes atau Thypus
Penyebab utama Typhoid adalah bakteri Salmonella

Sakit kepala yang hebat disertai
dengan

halus dan terkadang pada aliran darah



bertahap mulai dari bubur saring, bubur kasar,

pada minggu keempat.
2.

Masyarakat mengenal penyakit ini dengan nama Ti-

minggu

dan baru turun perlahan lahan

PENYEBABNYA



pada

kedua dan ketiga selama 7-10 hari

DEFINISI DEMAM TYPHOID DAN



terjadi

panas

4.

lalat, dan tikus

dan perut.
6.

Sering mengigau dan ingatan
serta

gangguan

Hindari makanan dan lingkungan dari kecoa,

5.

Melakukan vaksin

