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Demam Dengue

Agen penyebab

Demam dengue adalah infeksi akut yang dibawa nyamuk yang disebabkan oleh virus dengue. Ini ditemu-
kan di wilayah tropis dan sub tropis di seluruh dunia. Singkatnya, demam dengue adalah [penyakit endemis 
di banyak negara di Asia Tenggara. Virus dengue memiliki empat jenis serotipe, yang setiap jenis itu dapat 
menyebabkan demam dengue dan dengue berat (lebih dikenal sebagai demam haemorrhagic dengue).

Gejala Klinis 

Demam dengue digambarkan dengan karakter demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, 
nyeri otot dan sendi, gangguan pernafasan, muntah, nodus limpa membengkak. Beberapa orang yang 
terinfeksi mungkin tidak menimbulkan gejala seperti ini, dan mungkin beberapa orang hanya menampak-
kan gejala ringan seperti demam, dan anak kecil barangkali menampakkan penyakit demam tidak spesifik 
tapi ringan dengan ruam. 

Gejala dari infeksi pertama biasanya ringan. Setelah sembuh, kekebalan tubuh akan terbentuk selamanya 
dalam menghadapi serotipe virus dengue. Meski demikian, kekebalan silang dengan tiga jenis serotipe 
yang lain setelah masa penyembuhan hanya lah bersifat sementara dan sebagian saja. Infeksi berikutnya 
yang terjadi dengan serotipe lain dari virus dengue akan cenderung menyebabkan terjadinya dengue parah.

Dengue parah adalah demam parah yang berpotensi menyebabkan komplikasi. Awalnya, ini menunjukkan 
gejala demam yang tinggi, biasanya berlangsung 2 – 7 haru dan bisa mencapai suhu 40 – 41 °C, muka 
memerah, dan gejala tidak sepesifik lain dari dengue parah. Kemudian , mungkin terjadi tanda peringantan 
seperti sakit perut, terus terusan muntah, nafas kencang, kelelahan, gelisah, dan adanya efek akibat dari 
perdarahan seperti kulit memar, hidung berdarah, dan mungkin terjadi perdarahan internal. Di dalam kasus 
dengue parah, ini bisa mengakibatkan kegagalan sirkulasi darah, shok dan meninggal.

Modus Penyebaran

Demam dengue menyebar ke manusia melewati gigitan nyamuk betina Aedes. Ketika pasien menderita 
demam dengue digigit oleh suatu nyamuk, nyamuk tersebut akan tertular dengue dan bisa menyebarkan 
penyakit ini ke orang lain. Penyakit ini tidak bisa disebarkan secara langsung dari orang ke orang. Di Hong 
Kong, penyebar penyakit prinsipal Aedes aegypti tidak ditemukan, tetapi Aedes albopictus, yang dapat 
menyebarkan penyakit ini, umumnya ditemukan di Hong Kong.

Periode Inkubasi

Periode inkubasi dalam jangka 3 – 14 hari, biasanya 4 – 7 hari.

Penanganan

Tidak ada penanganan khusus untuk demam dengue dan dengue parah. Demam dengue biasanya 
membatasi diri. Penanganan gejala yang diberikan adalah untuk meredakan ketidak nyamanan. Pasien 
dengan dengue berat harus dirawat segera oleh ahlinya. Perawatan inap dilakukan untuk menjaga volume 
cairan dalam tubuh. Dengan perawatan yang pantas dan segera, angka kematian bisa kurang dari 1%.

Pencegahan

Kini, tidak ada vaksin dengue yang terdaftar dan terdapat secara lokal di Hong Kong. Tindakan pencegahan 
terbaik di Hong Kong adalah menghilangkan dan membersihkan genangan air yang bisa menjadi tempat 
perkembang biakan nyamuk, dan cobalah untuk hindari gigitan nyamuk.

Tindakan umum dalam mencegah penyakit bawaan nyamuk
1. Gunakan atasan dan bawahan yang longgar, berwarna kalem, berkerah panjang, dan gunakan anti serangga  
 yang mengandung DEET di bagian tubuh dan pakaian.

2. Lakukan pencegahan tambahan ketika beraktivitas di luar :
 •  Hindari menggunakan kosmetik yang wangi atau produk perawatan kulit
 •  Oleskan kembali penangkal serangga berdasar petunjuk penggunaan.

3. Catatan khusus ketika bepergian ke luar negeri :
 • Jika Anda akan pergi ke negara atau area yang terserang virus, siapkan konsultasi dengan dokter paling  
  tidak 6 minggu sebelum keberangkatan, dan siapkan tindakan pencegahan ekstra untuk mencegah  
  gigitan nyamuk.
  •  Selama perjalanan, jika bepergian di area desa endemis, mohon bawa jaring kasur portable dan oleskan  
  permethrin (nama insektisida) di sana. Permethrin JANGAN DIOLESKAN ke kulit. Segera cari  
  pertolongan medis jika merasa tidak enak badan.
  •  Studi ilmiah menunjukkan bahwa orang yang terjangkit virus bisa menyebarkan virus ke nyamuk lewat  
  gigitan bahkan jika mereka tetap berada di kondisi asimtomatik atau sebelum menunjukkan gejala,  
  menuju ke penyebaran penyakit. Maka dari itu, pelancong yang kembali dari area terjangkit harus meng 
  gunakan anti serangga untuk 14 hari setelah kedatangan di Hong Kong. Jika merasa tidak enak badan,  
  seperti demam, harus mencari pertolongan medis segera, dan sediakan detail perjalanan kepada dokter.

Bantuan untuk pencegah perkembangbiakan nyamuk

1.  Hindari air tergenang yang terakumulasi 
 •  Ganti air di vas seminggu sekali
 •  Hindari penggunaan piring / lembaran di bawah pot bunga 
 •  Tutup penampung air dengan rapat 
 •  Pastikan penampung air AC , tidak memiliki air tergenang
 •  Taruh semua kaleng dan botol bekas di wadah tertutup

2.  Kontrol vektor dan penampung penyakit
 •  Simpan makanan dan buang sampah dengan benar

Wanita hamil dan anak berusia 6 bulan atau lebih tua dapat menggunakan anti serangga yang mengandung 
DEET. Bagi anak yang bepergian ke negara atau area di mana penyakit bawaan nyamuk itu bersifat 
endemis atau epidemis dan di mana ada kemungkinan besar akan terpapar, maka anak di bahwa 2 tahun 
atau ke atas dapat menggunakan anti serangga yang mengandung DEET dengan konsentrasi DEET lebih 
dari 30%. Untuk detail tersebut gunakan anti serangga dan poin kunci untuk diamati, dan mohon merujuk 
ke “Saran penggunaan anti serangga”.

Untuk informasi tentang kontrol dan pencegahan perkembangan biakan nyamuk, silakan kunjungi website 
Departemen Kebersihan Pangan dan Lingkungan (FEHD) 
Di: http://www.fehd.gov.hk/english/pestcontrol/handbook_prev_mos_breeding.html
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Trangkaso na Dengue

Kausatibang ahente
Ang trangkaso na dengue ay isang talamak na impeksyon na dala ng lamok na sanhi ng mga virus ng 
dengue. Ito ay matatagpuan sa tropikal at sub-tropikal na mga rehiyon sa buong daigdig. Halimbawa, 
ang trangkaso na dengue ay isang katutubong sakit sa maraming bansa ng Timog Silangang Asya. Ang 
mga virus ng dengue ay naglalaman ng apat na iba’t-ibang mga serotypes, ang bawat nito ay humantong 
sa trangkaso na dengue at malubhang dengue (na kinilala rin na 'dengue haemorrhagic fever').

Mga katangiang klinikal 
Ang trangkaso na dengue ay klinikal na nailalarawan ng mataas na trangkaso, malubhang sakit ng ulo, 
masakit na likod ng mata, pananakit sa kalamnan at kasukasuhan, pagduduwal, pagsusuka, namumukol 
na mga lymph nodes at pantal. Ang iilang nahawaang mga tao ay hindi magkaroon ng malinaw na mga 
sintomas, at ang iba ay magkaroon lamang ng malumanay na mga sintomas tulad ng trangkaso, hal. ang 
musmos na mga bata ay magpapakita ng mas malumanay na walang-ispesipikong pinapakitang sakit na 
may pantal. 

Ang mga sintomas ng unang impeksyon ay karaniwang malumanay. Kapag natuklasan na, ang 
panghabang-buhay na kaligtasan ng sakit sa serotype na virus ng dengue na iyon ay magbubuo. Gayunpaman, 
ang magkasalungat na kaligtasan ng sakit sa ibang tatlong mga serotypes pagkatapos ng paggaling ay 
bahagyang at temporaryo lamang. Ang kasunod na mga impeksyon ng ibang mga serotypes sa virus ng 
dengue ay mas malamang na magresulta ng malubhang dengue.

Ang trangkaso na dengue ay isang malubha at posibleng may komplikasyong nakakamatay na trangkaso na 
dengue. Sa kaunahan, ang mga katangian ay naglakip ng mataas na trangkaso na umaabot hanggang 2 – 7 
araw at maging mataas ng 40 – 41°C, pamumula ng mukha at ibang di-ispesipikong pangangatawang 
sintomas ng trangkaso na dengue. Sa kahulihan, mayroong mga babalang palatandaan tulad ng malubhang 
pananakit ng sikmura, patuloy na pagsusuka, mabilis na paghihinga, pagkapagod, hindi mapalagay at pagpapakita ng 
pagkahilig na pagdurugo tulad ng gasgas ng balat, pagdurugo ng ilong o gilagid, at posibleng pagdurugo sa 
kailaliman. Sa malubhang mga kaso, ito ay humantong sa gumagala na kabiguan, matindinding dagok at 
kamatayan. 

Pamamaraan ng pagkalat
Ang trangkaso na dengue ay nahawa sa tao sa pamamagitan ng mga kagat ng  nahawaang mga babaeng 
lamok na Aedes. Kung ang pasyente na naghihirap sa trangkaso na dengue ay kinagat ng lamok na 
vector, ang lamok ay nahawaan at ito ay magkalat ng sakit sa pamamagitan ng pagkagat ng ibang mga 
tao. Ang sakit ay hindi direktang lumaganap mula sa tao hanggang sa tao. Sa Hong Kong, ang nangungunang 
vector na Aedes aegypti ay hindi matatagpuan, ngunit ang Aedes albopictus, na maaari rin makapaghawa 
ng sakit, ay ang lamok na karaniwang matatagpuan sa Hong Kong.

Panahon ng inkubasyon 
Ang panahon ng inkubasyon ay sa pagitan ng 3 – 14 na araw, karaniwan ay 4 – 7 araw.

Pamamahala 
Walang tiyak na paggagamot para sa trangkaso na dengue at malubhang dengue. Ang trangkaso na 
dengue ay karamihan naglilimite ng sarili. Ang sintomatikong paggamot ay ibibigay upang pagaanin 
ang kahirapan. Ang mga pasyente na may malubhang dengue ay dapat gamutin kaagad na may supor-
tang pamamahala. Ang tanging inaasahan ng paggamot ay panatilihin ang dami ng lumilibot na likido. 
Sa naaangkop at napapanahon na paggamot, ang mortalidad na antas ay mababa sa 1%.

Kalahatang panukala sa pagpipigil ng mga sakit na dala ng lamok 
1.   Magsuot ng maluwag, liwanag na kulay, mahabang manggas na pang-itaas at pantalon, at gumamit ng  
  naglalaman ng DEET na pangsuklam ng insekto sa nakalantad na mga bahagi ng katawan at kadamitan. 

2.  Magkaroon ng dagdag na pagpipigil na mga panukala kung sumali sa mga aktibidad na panlabas:
 •  Iwasan ang paggamit ng mababangong mga kosmetiko o mga produktong pag-alaga ng balat 
 •  Maglagay muli ng pangsuklam ng insekto ayon sa mga pagtuturo

3.   Espesyal na mga tandaan kapag naglalakbay sa ibang bansa: 
 •  Kung pumunta sa apektadong mga lugar o mga bansa, makipag-ayos ng konsultasyon sa isang   
  doktor sa pinakababa na 6 na linggo bago ang biyahe, at magkaroon ng ekstra na panukalang   
  pagpipigil upang maiwasan ang kagat ng lamok. 
 
 • Sa panahon ng pagbiyahe, kapag naglalakbay sa katutubong rural na mga lugar, magdala ng madada 
  lang moskitero at lagyan ito ng permethrin (isang insektisidyo). Ang Permethrin ay dapat HINDI  
  i-aaplay sa balat. Maghanap kaagad ng medikal na pagtingin kung masama ang pakiramdam.

 •  Ang siyentipikong mga pag-aaral ay nagpakita na ang nahawaang mga tao ay makahawa ng virus sa  
  lamok sa pamamagitan ng pagkagat ng lamok kahit na sila ay mananatiling tinatawag na asymptom 
  atic o bago ang kanilang simula ng mga sintomas, tungo sa higit pang paglaganap ng sakit. Kaya, ang  
  mga manlalakbay na galing sa apektadong mga lugar ay dapat maglagay ng pangsuklam ng insekto  
  sa loob ng 14 na mga araw matapos ang pagdating sa Hong Kong. Kung masama ang pakiramdam  
  hal. nagkaroon ng trangkaso, ay dapat maghanap kaagad ng medikal na payo, at magbigay ng mga  
  detalye ng paglalakbay sa doktor. 

Tumulong sa pagpipigil ng paglaganap ng lamok 

1.   Pagpigil sa akumulasyon ng mabantot na tubig 
 •  Palitan ang tubig sa mga plorera isang beses isang linggo 
 •  Iwasang gumamit ng platito sa ilalim ng mga masetera 
 • Takpan nang maayos ang mga sisidlan ng tubig 
 • Siguraduhin na ang mga pangsalu ng tulo sa air-conditioner ay walang mabantot na tubig
 • Ilagay ang lahat na ginamit na mga lata at bote sa loob ng may takip na mga basurahan 
2. Kontrolahin ang mga vector at imbakang-tubig sa mga sakit 
 • Iimbak ang mga pagkain at itapon ang mga basura nang maayos

Ang mga babaeng nagbubuntis at mga bata na 6 na buwan o mas matanda ay maaaring gumamit ng DEET na 
naglalaman ng pangsuklam ng insekto. Para sa mga bata na maglalakbay sa mga bansa o mga lugar na kung 
saan ang mga sakit na dala ng lamok ay katutubo o epidemya at kung saan ang paglantad ay malamang, ang 
mga bata na may edad na 2 buwan o mas mataas ay maaaring gumamit ng DEET na naglalaman ng pangsuklam 
ng insekto na may konsentrasyon ng DEET hanggang sa 30%. Para sa mga detalye tungkol sa paggamit ng 
pangsuklam ng insekto at ang nangungunang mga paksa na sinusunod, mangyari sumangguni sa 'Mga tip para 
sa paggamit ng mga pangsuklam ng insekto'.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkontrola at pagpipigil ng pag-aanak ng lamok, mangyari 
bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pagkain at Kalinisan ng Kapaligiran (FEHD) sa 
http://www.fehd.gov.hk/english/pestcontrol/handbook_prev_mos_breeding.html
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Pagpipigil

Sa kasalukuyan, walang lokal na nakarehistrong bakuna ng dengue na makukuha sa Hong Kong. Ang pinaka-
mabuting pagpipigil na panukala sa Hong Kong ay ang alisin ang mga bulsa ng mabantot na tubig bilang lugar 
ng pinangingitlogan ng mga lamok, at upang maiwasan ang mga pagkagat ng lamok. 
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