
Indonesian Version 
 
Demam Berdarah 
 
Penyebab 
 
Demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang 
ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis, dan 
menjangkit luas di banyak negara di Asia Tenggara. Terdapat empat jenis virus 
dengue, masing-masing dapat menyebabkan demam berdarah, baik ringan maupun 
fatal.  
 
Ciri-ciri Klinis 
 
Demam berdarah umumnya ditandai oleh demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, 
rasa sakit di belakang mata, otot dan sendi, hilangnya napsu makan, mual-mual dan 
ruam. Gejala pada anak-anak dapat berupa demam ringan yang disertai ruam. 
  
Demam berdarah yang lebih parah ditandai dengan demam tinggi yang bisa mencapai 
suhu 40-41◦C selama dua sampai tujuh hari, wajah kemerahan, dan gelaja lainnya 
yang menyertai demam berdarah ringan. Berikutnya dapat muncul kecenderungan 
pendarahan, seperti memar, hidung dan gusi berdarah, dan juga pendarahan dalam 
tubuh. Pada kasus yang sangat parah, mungkin berlanjut pada kegagalan saluran 
pernapasan, shock dan kematian. 
 
Setelah terinfeksi oleh salah satu dari empat jenis virus, tubuh akan memiliki 
kekebalan terhadap virus itu, tapi tidak menjamin kekebalan terhadap tiga jenis virus 
lainnya. 
 
Penularan 
 
Demam berdarah ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk betina Aedes yang 
terinfeksi virus dengue. Penyakit ini tidak dapat ditularkan langsung dari orang ke 
orang. Penyebar utama virus dengue yaitu nyamuk Aedes aegypti, tidak ditemukan di 
Hong Kong, namun virus dengue juga dapat disebarkan oleh spesies lain yaitu Aedes 
albopictus. 
 
Masa Inkubasi 



 
Jangka masa inkubasi adalah 3 sampai 14 hari, umumnya 4 sampai 7 hari. 
 
Penanganan 
 
Tidak ada perawatan khusus untuk demam berdarah.  Obat-obatan diberikan untuk 
meringankan demam dan rasa sakit.  Penderita sebaiknya segera dirawat, dan 
terutama dijaga jumlah cairan tubuhnya. Dengan perawatan yang tepat dan segera, 
tingkat kematian tidak mencapai 1%. 
 
Pencegahan 
 
Saat ini, tidak tersedia vaksin untuk demam berdarah. Karena itu, pencegahan terbaik 
adalah dengan menghilangkan genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk, dan 
menghindari gigitan nyamuk. 
 
Langkah Umum untuk Mencegah Penyakit yang Disebarkan oleh Nyamuk 
 
 
1. Kenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, dan gunakan obat penangkal 
nyamuk yang mengandung DEET pada bagian tubuh yang tidak terlindungi.  
 
2. Gunakan kawat nyamuk atau kelambu di ruangan tidak berAC. 
 
3. Pasang obat nyamuk bakar ataupun obat nyamuk cair/listrik di tempat yang dilalui 
nyamuk, seperti jendela, untuk menghindari gigitan nyamuk. 
 
4. Cegah munculnya genangan air 
- Buang kaleng dan botol bekas di tempat sampah yang tertutup. 
- Ganti air di vas bunga paling sedikit seminggu sekali, dan jangan biarkan ada air 
menggenang di pot tanaman. 
- Tutup rapat semua wadah air, sumur dan tangki penampungan air. 
- Jaga saluran air supaya tidak tersumbat. 
- Ratakan permukaaan tanah untuk mencegah timbulnya genangan air.  

Jika Anda melihat sarang nyamuk di tempat umum, harap hubungi Hotline 
Departemen Kebersihan Makanan dan Lingkungan di nomor 2868 0000. 

 
Situs web Pusat Perlindungan Kesehatan: www.chp.gov.hk 
Hotline 24 jam Pendidikan Kesehatan dari Departement Kesehatan: 2833 0111 


