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PENANGANAN 

KEJANG DEMAM 

SEDERHANA 

VISI 

Menjadi rumah sakit unggulan di kota Bo-

gor dan sekitarnya dengan pelayanan 

yang tulus dan professional. 

 

MISI 

 Memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan sesuau standard 

 Menyiapkan sumber daya manusia 

yang professional 

 Menyediakan alat alat kedokteran  

yang mengikuti tekhnologi 
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1. Kejang demam adalah bangkitan kejang pada 

anak, yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh 

(suhu anak lebih dari 38 derajat celcius) 

2. Kejang demam terbagi menjadi 2 yaitu kejang 

demam sederhana dan kejang demam kompleks. 

Kejang harus dibedakan dengan epilepsy. 

3. Kejang tidak selalu timbul pada suhu tinggi, ka-

dang-kadang demam yang tidak begitu tinggi 

dapat menyebabkan kejang 

4. Kenali tanda dan gejalanya, seperti : 

a. Perhatikan  gerakan tangan, kaki, dan muka yang 

menyentak-nyentak atau kaku 

b. Bola mata berputar ke arah belakang mata 

c. Pernafasan bermasalah & Muntah 

d. Suhu badan meningkat biasanya lebih dari 38,5 

derajat celcius &  Hilang kesadaran 

PENYEBAB KEJANG DEMAM 

PADA ANAK 

Pada kejang demam kompleks ditandai dengan : 

a. Adanya kejang disertai demam 

b. Bersifat umum 

c. Lama kejang lebih dari 15 menit 

d. Kejang multiple, dalam 1 hari ada 2 atau lebih bang-

kitan kejang 

Pada kejang demam sederhana ditandai dengan : 

a. Umur anak waktu kejang pertama 4 bulan sampai 4 

tahun 

b. Kejang bersifat umum 

c. Kejang berlangsung tak lebih dari 5 menit 

d. Frekuensi bangkitan kejang tak lebih dari 4 kali dalam 

setahun dan tidak multiple 

KEJANG DEMAM PADA ANAK 

BAGAIMANA PERAWATAN KDS ? 

1. Baringkan anak pada tempat yang aman 

2. Longgarkan pakaian anak sekitar kepala dan 

leher 

3. Cegah lidah jangan sampai tergigit dan me-

nutupi jalan nafas 

4. Berikan kompres hangat pada dahi dan 

aksilla 

5. Kenakan pakaian tipis yang mudah me-

nyerap keringat 

6. Jangan berikan minum saat anak kejang 

7. Segera miringkan anak setelah kejang ber-

henti 

8. Orang tua jangan panic ketika menghadapi 

kejang demam panas tinggi 

9. Jika terjadi hal-hal yang dapat menyebab-

kan kejadian yang berlanjut, segera bawa ke 

pelayanan kesehatan  


