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HADAPI PANCAROBA 
DENGAN PANCA-SEHAT!”

Terletak di khatulistiwa, menjadikan 

Indonesia sebagai negara dengan iklim 

tropis yang memiliki 2 musim setiap 

tahunnya, yaitu musim penghujan dan 

musim kemarau. Masa peralihan dari 

kedua musim tersebut biasa disebut 

dengan masa peralihan atau musim 

pancaroba. Pada masa pancaroba cuaca 

cenderung tidak menentu. Cuaca bisa 

saja panas terik yang begitu menyengat 

namun tiba-tiba berubah menjadi hujan 

deras disertai angin kencang.

oleh dr. Darma Aulia Hanafi

Cuaca yang tidak menentu ternyata 

sangat memengaruhi kondisi kesehatan 

tubuh. Hal tersebut disebabkan karena 

tubuh terpapar perubahan lingkungan 

y a n g  e k s t r e m  s e h i n g g a  d a p a t 

menurunkan sistem kekebalan tubuh 

terhadap penyakit. Sehingga tubuh akan 

lebih mudah terserang penyakit. Penyakit 

y ang ser ing d ia lami  saat  mus im 

pancaroba antara lain batuk, pilek, sakit 

kepala, nyeri sendi, asma, dan demam 

berdarah.
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Lalu, apa saja yang bisa kita persiapkan 

saat menghadapi masa pancaroba? 

Berikut simak tips berikut yang dibagikan 

oleh penulis “Panca Sehat” atau 5 tips 

sehat menghadapi pancaroba.

1. Makan bergizi

Salah satu hal penting namun sering 

terlewatkan adalah menjaga pola makan 

dan makan makanan yang bergizi. Bijak 

dan selektif dalam mengkonsumsi 

makanan harus mulai diterapkan, yaitu 

pola makan teratur, memilih makanan 

yang bergizi, dan menjaga kebersihan 

makanan. Dengan begitu, tubuh akan 

tetap sehat dan kebal terhadap penyakit.

2. Olahraga teratur

Meskipun cuaca tidak menentu dan 

kesibukan rutinitas sehari-hari membuat 

kita sulit untuk berolahraga, usahakan 

tetap melakukan olahraga yang teratur, 

meskipun hanya di dalam rumah. Karena 

olahraga tidak kalah pentingnya dalam 

menjaga kesehatan tubuh.Pilihlah olah 

raga yang digemari dan aman dilakukan 

sesuai kondisi tubuh. Olahraga dianjurkan 

minimal 30 menit setiap hari. Untuk hasil 

yang optimal, olahraga perlu dilakukan 

minimal 3 kali seminggu.  

3. Istirahat atau Tidur yang cukup

Jika badan kita lelah, daya tahan tubuh 

akan ikut melemah. Karena kondisi 

kurang istirahat akan menurunkan sel 

imun tubuh dalam melawan penyakit. 

Ketika daya dahan tubuh melemah maka 

p e n y a k i t  d a p a t  d e n g a n  m u d a h 

menyerang tubuh kita. Mari kita jaga agar 

tubuh kita tetap fit dan tidak kelelahan 

dengan tidak melakukan aktivitas yang 

terlalu berat serta beristirahat dengan 

cukup.
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4. Minum air putih yang cukup

Cuaca panas dapat menyebabkan tubuh 

kehilangan cairan. Begitupula saat cuaca 

dingin dan turun hujan, tubuh cenderung 

malas bergerak dan beraktivitas serta 

tidak merasa haus. Akibatnya, tubuh akan 

kekurangan cairan dan dapat berlanjut 

pada kondisi dehidrasi. Asupan cairan 

yang terpenuhi merupakan salah satu 

kunci kesehatan, karena cairan berperan 

menjaga organ tubuh melakukan 

fungsinya dengan baik. Maka dari itu, 

pastikan minum air putih yang cukup 

yaitu minimal 8 gelas atau 2 liter dalam 

sehari. 

5. Membawa Payung atau Jas Hujan

Curah hujan saat masa pancaroba 

seringkali tidak setinggi pada musim 

penghujan. Namun hujan dapat turun 

tanpa diduga-duga, meskipun cuaca 

sebelumnya panas terik. Oleh karena itu, 

tetap selalu sediakan payung atau jas 

hujan saat bepergian agar tubuh 

terlindungi dari suhu dingin. 

Sekian tips yang dapat penulis bagikan. 

Mari kita persiapkan diri sehingga tubuh 

tetap sehat. Semoga bermanfaat!



Pancaroba adalah masa peralihan antara 

dua musim utama, yaitu di antara musim 

penghujan dan musim kemarau. Musim ini 

biasanya ditandai dengan cuaca yang 

cenderung tidak menentu, seperti angin yang 

berhembus sangat kencang dan terkadang 

diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi, 

disertai petir dan Guntur.

Pada musim pancaroba biasanya frekuensi 

orang yang menderita penyakit saluran 

pernapasan atas, seperti flu, pilek atau batuk, 

relatif meningkat. Indonesia sendiri adalah 

negara yang memiliki iklim tropis, sedangkan 

iklim tropis itu sendiri memiliki tiga siklus yaitu 

musim kemarau, pancaroba dan musim 

hujan. 

Dampak yang Muncul saat Pancaroba 

Te r j a d i n y a  p e r u b a h a n  i k l i m  a k a n 

menyebabkan perubahan suhu  dan 

kelembaban udara yang cukup signifikan 

sehingga akan memunculkan penyakit-

penyakit. Pasalnya virus dan bakteri akan 

lebih leluasa berkembang biak dan hidup 

lebih lama dalam lingkungan yang lembab. 

oleh Tyas Zulkorida Pangestika

TIPS SEHAT 
MENGHADAPI PANCAROBA

  7 |

| KEPERAWATAN |

Terlebih jika kondisi badan tidak prima 

presentasi untuk terjangkit penyakit saat 

musim pancaroba akan lebih besar. 

Berikut adalah penyakit musim pancaroba: 

1. Flu 

Saat pancaroba virus Influenza akan lebih 

mudah menyebar ,  d i tambah dengan 

lingkungan yang lembab akan membuat 

virus ini bertahan lebih lama. Kemunculan 

virus flu ditandai dengan batuk, pilek dan sakit 

tenggorokan bahkan parahny a b isa 

mengakibatkan demam.

2. Demam Berdarah 

Demam berdarah adalah penyakit yang 

disebabkan oleh nyamuk, curah hujan tinggi 

akan menyebabkan suhu menjadi lembab 

dan banyaknya genangan air. Sedangkan 

genangan air adalah tempat bagi nyamuk 

untuk berkembang biak, semakin banyak 

genangan air maka akan semakin banyak 

pula populasi nyamuk yang ada. Gejala 

demam berdarah ditandai dengan nyeri otot, 

nyeri sendi, mual, muntah, sakit kepada dan 

bitnik-bintik merah di kulit. 



Penyerahan Sertifikat

Kesembuhan Pasien TB-RO

oleh Direktur Utama RSPAW
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3. Chikungunya 

Penyakit ini juga disebabkan oleh nyamuk 

dan gejalanya kurang lebih sama dengan 

gejala penyakit demam berdarah, umumnya 

kondisi ini akan terjadi selama beberapa 

minggu. 

4. Ispa 

Ispa adalah singatan dari infeksi saluran 

pernapasan dan penyakitnya dapat berupa 

asma dan bronchitis. Kondisi ini terjadi karena 

menyempit dan membengkaknya saluran 

pernafasan sehingga membuat gumpalan 

lender di sekitar saluran pernafasan kita. 

Umumnya hal ini terjadi karena tempratur 

udara yang rendah dan angin yang tinggi. 

5. Diare 

Karena pada musim ini virus dan bakteri 

jumlahnya meningkat drastis dampaknya 

adalah banyak penyakit yang muncul saat 

musim pancaroba. Diare bisa terjadi apabila 

kita mengkonsumsi makanan yang tidak 

steril. Diare biasanya ditandai dengan tinja 

yang encer, sakit perut dan gangguan 

pencernaan seperti mual dan kembung.

Berikut ini adalah cara agar tetap sehat di 

musim pancaroba

1. Penuhi kebutuhan cairan pada tubuh 

Yang pertama adalah dengan menjaga 

asupan air yang masuk ke tubuh. Pastikan 

kebutuhan cairan pada tubuh kita terpenuhi. 

Asupan cairan penting untuk membantu 

menghindarkan kita dari kekurangan cairan 

atau dehidrasi. Karena itu, paling tidak 

minumlah sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih 

per hari. Lalu kurangi konsumsi minuman 

bersoda, tinggi gula, atau kafein, di mana 

m i n u m a n - m i n u m a n  t e r s e b u t  d a p a t 

menyebabkan perut  kembung.  Coba 

perbanyak minum air hangat, kemudian jika 

ingin minuman yang memiliki rasa, lebih baik 

konsumsi jus buah-buahan.

2. Istirahat yang cukup 

Jangan forsir tubuh secara berlebihan. Dalam 

kondisi cuaca di musim pancaroba seperti 

saat ini, tubuh yang lemah bisa rentan terkena 

berbagai macam penyakit. Istirahat yang 

cukup, seperti tidur malam selama 7-8 jam 

sehari. Jika kurang waktu istirahat atau tidur, 

tubuh menjadi lemah dan kehilangan tenaga. 

Gejalanya bisa dengan tubuh akan terasa 

lemas, lesu, dan pusing. 



3. Makan makanan yang bergizi 

Selain asupan cairan yang cukup, asupan 

makanan gizi seimbang juga diperlukan agar 

daya tahan tubuh tetap terjaga. Makanan 

yang sehat dengan gizi seimbang diperlukan 

tubuh untuk membantu melawan bakteri atau 

virus penyebab penyakit. Misalnya seperti 

konsumsi buah dan sayur yang banyak 

mengandung vitamin dan mineral yang 

bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh. Lalu kurangi atau kalau bisa hindari 

makan makanan cepat saji dan tinggi lemak. 

Selain itu, jangan lupa untuk tetap menjaga 

kebers ihan makanan dan minuman, 

termasuk perlengkapan makan dan minum 

yang kita gunakan sehari-hari.

4. Tetap berpikir positif 

Pikiran-pikiran negatif pada diri kita dapat 

membuat diri menjadi stres. Hal ini apabila 

dibiarkan dapat menyebabkan perubahan-

perubahan fisiologis yang dapat melemahkan 

sistem imunitas tubuh seseorang.

5. Olahraga teratur 

Olahraga adalah kunci tubuh yang sehat. 

Jangan lupa untuk olahraga teratur minimal 3 

kali seminggu. Rutin olahraga dapat menjaga 

fungsi tubuh dengan baik. Sebab, dengan 

berolahraga dapat mengurangi peradangan 

dan mendukung sel-sel yang melawan 

bakteri atau virus yang menyebabkan 

penyakit. Sebagai bonus tambahan, hormon 

endorfin dari olahraga juga bisa mengurangi 

stres.

6. Menjaga kebersihan 

Kebersihan diri dan lingkungan menjadi 

faktor tempat berkumpulnya bakteri ataupun 

sarang virus penyakit. Oleh karena itu, 

lakukan dengan rutin menjaga kebersihan diri 

s e p e r t i  m a n d i ,  m e n c u c i  t a n g a n , 

membersihkan tubuh setelah bepergian dari 

kegiatan di luar rumah apalagi di tengah 

pendemi Covid 19 ini. Selain kebersihan tubuh, 

kamu juga harus memperhatikan kebersihan 

rumah agar tetap bersih dan nyaman. Selalu 

menjaga rumah dan lingkungan kita tetap 

bersih.

7. Konsumsi Vitamin

M e n g ko n s u m s i  v i t a m i n  j u g a  d a p a t 

membantu menjaga daya tahan tubuh Anda, 

karena dengan mengkonsumsi vitamin, dapat 

mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral 

yang dibutuhkan oleh tubuh seharian. Selain 

itu, vitamin dapat memelihara fungsi dalam 

tubuh dan daya tahan tubuh supaya tetap 

sehat.
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Musim pancaroba merupakan musim 

peralihan antara dua musim yang ada di 

Indonesia, yakni dari musim kemarau ke 

penghujan atau sebaliknya. Pada kondisi 

cuaca tersebut, tubuh dipaksa terus 

beradaptasi sehingga tak heran apabila 

seseorang dengan imunitas tubuh yang 

kurang baik menjadi rentan terserang 

penyakit. Kunci penting untuk menjaga 

kondisi tubuh agar tetap prima dan tidak 

mudah terserang penyakit diantaranya 

adalah menerapkan pola hidup sehat 

y ang didukung dengan konsumsi 

suplemen dan vitamin. 

SUPLEMEN & VITAMIN 
UNTUK HADAPI 
MUSIM PANCAROBA
oleh apt. Anggita Devi, S.Farm

Berikut beberapa rekomendasi vitamin 

dan suplemen yang dapat dikonsumsi 

untuk membantu kondisi tubuh tetap 

optimal. 

1. Vitamin A

Memodulasi mikrobiota spesifik dalam 

usus, membantu fungsi kekebalan 

neutrofil, eosinofil, sel NK, dan makrofag, 

dan meningkatkan respons titer antibodi 

terhadap vaksin.
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2. Vitamin C

Merupakan vitamin yang larut dalam air 

yang memil iki fungsi utama yaitu 

mendukung sistem kekebalan tubuh. 

Vitamin C melindungi tubuh terhadap 

patogen dan bakteri, membantu sel darah 

putih berfungsi lebih efisien, membantu 

kulit membentuk penghalang yang lebih 

kuat terhadap serangan dari luar tubuh. 

3. Vitamin B6

Memperkuat sistem kekebalan tubuh. 

Selain itu, vitamin B6 dapat membantu 

melawan depresi, sindrom pramenstruasi, 

dan melawan penurunan kognitif.

4. Vitamin B12

meningkatkan jumlah sel yang berperan 

dalam kekebalan.

5. Asam folat

meningkatkan kekebalan pada orang tua, 

mengubah penurunan aktivitas sel NK, 

dan mendukung respons Th1

6. Zat besi

meningkatkan pembunuhan mikroba 

intraseluler dan kekebalan seluler.

7. Tembaga

meningkatkan kemampuan neutrofil 

untuk menelan patogen.

8. Magnesium

Mengurangi kerusakan oksidatif pada 

DNA limfosit darah perifer pada atlet dan 

pria muda yang tidak banyak bergerak, 

m e n g u r a n g i  a k t i v a s i  l e u k o s i t , 

meningkatkan jumlah granulosit dan 

limfopenia.

|
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9. Vitamin E

meningkatkan jumlah sel T dalam tubuh, 

menciptakan sistem kekebalan tubuh 

yang lebih kuat secara keseluruhan dan 

menurunkan risiko infeksi. Selain itu, 

vitamin E menjaga kulit dan mata tetap 

sehat  dan juga memi l ik i  kual i tas 

antioksidan yang kuat.

10. Zink

membantu pengembangan fungsi sel 

kekebalan tubuh serta meningkatkan 

aktivitas sel T untuk melindungi tubuh dari 

infeksi. 

11. Vitamin D

memiliki peran dalam pertumbuhan dan 

perkembangan, ketahanan terhadap 

peny ak i t ,  dan  membantu  s i s tem 

kekebalan tubuh berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa 

vitamin D dapat mengurangi risiko infeksi 

flu dan Covid-19.

12. Selenium

Meningkatkan fungs i  se l  e fektor 

s i t o t o k s i k ,  y a n g  p e n t i n g  u n t u k 

mempertahankan pematangan dan 

fungsi sel T, serta untuk antibodi yang 

bergantung pada sintesis sel T

Itulah beberapa suplemen dan vitamin 

yang bisa dikonsumsi sebagai salah satu 

cara pertahanan terhadap penyakit di 

tengah musim pancaroba ini. Dosis yang 

dibutuhkan untuk setiap suplemen dan 

vitamin berbeda tergantung dari kondisi 

tubuh, anda bisa berkonsultasi kepada 

dokter dan atau apoteker sebelum 

mengkonsumsinya. Salam sehat… 
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Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat 

menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya 

bagi tubuh. Dehidrasi adalah kondisi dimana 

seseorang kehilangan lebih banyak cairan 

dalam tubuh daripada yang mereka terima.

Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh 

orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-

anak hingga orang tua. Pada kenyataannya, 

terdapat variasi gejala dehidrasi yang 

dialami,  dan tergantung dari  t ingkat 

keparahannya sehingga banyak orang yang 

tidak menyadari bahwa tubuhnya telah 

mengalami dehidrasi.

Untuk itu, mengetahui gejala umum dehidrasi 

menjadi penting untuk diketahui untuk 

menghindari bahaya dehidrasi seperti 

merusak fungsi ginjal, meningkatkan risiko 

terkena batu ginjal, hingga menyebabkan 

kerusakan otot.

Gejala Dehidrasi yang Harus Diwaspadai

Berikut ini adalah 4 gejala umum seseorang 

mengalami dehidrasi, diantaranya adalah:

1. Merasa Pusing

2. Kelelahan/kurang energi

3. Buang air kecil dengan intensitas jarang

4. Merasa kering pada daerah mulut bibir dan 

mata.

Dengan mengetahui gejala dehidrasi diatas, 

d i h a r a p k a n  m a m p u  m e n i n g k a t k a n 

kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri 

sendiri untuk mau mencukupi kebutuhan 

cairan pada tubuh. Konsumsi air putih yang 

disarankan untuk orang dewasa adalah 2 liter 

per hari. Selain dari minuman, makanan juga 

dapat memberikan asupan cairan pada 

tubuh yaitu sekitar 20% yang dapat diperoleh 

dari buah dan sayur, misalnya bayam dan 

semangka yang mengandung 90% air. 

Tetap terapkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) untuk menjaga kesehatan. 

Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat apabila 

mengalami gejala penyakit yang timbul 

ak iba t  deh id ras i ,  agar  b i s a  segera 

mendapatkan penanganan secara cepat dan 

cepat oleh petugas kesehatan.

Sumber : https://promkes.kemkes.go.id/4-

gejala-umum-tubuh-mengalami-dehidrasi
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rspariowirawan@gmail.com

humas@rspaw.or.id
@rspawsalatiga

RS Paru dr. Ario Wirawan www.rspaw.or.id rspaw salatiga

RSPAW
TIDAK HANYA 
MELAYANI
PENYAKIT PARU 
SAJA

1. Paket Pribadi (Silver)

2. Paket Pribadi (Gold)

3. Paket Pribadi (Platinum)

4. Paket Paru Sehat

5. Paket Pelajar / Mahasiswa

6. Paket Karyawan (Basic)

7. Paket Karyawan (Advance)

8. Paket Karyawan Hotel

9. Paket Pranikah 

    (Pria/Wanita)

10. Paket Haji

 

Rp.  496.570

Rp. 1.337.910

Rp. 2.351.699

Rp. 327.290

Rp. 224.250

Rp. 247.710

Rp. 600.760

Rp. 885.270

Rp. 712.195

Rp. 651.820
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