
Edisi Juli 2022

Layanan Medik
Yuk Kenali TBC Pada Anak,

Untuk Ciptakan Generasi Yang Lebih Baik!

Penunjang I
Manfaat Fisioterapi Untuk 

Anak & Balita

Serba-serbi
5 Efek Buruk Merokok 

di Dekat Anak

Penunjang II
Stunting Pergi Anak Terlindungi



082137783513
(0298) 313514

HOTLINE IGD

RS Paru

dr. Ario Wirawan

Salatiga 

Gratiss

JEMPUT PASIEN
LAYANAN

( KOTA SALATIGA, KEC.TUNTANG, KEC.GETASAN, KEC.SURUH, 
KEC.PABELAN, KEC.TENGARAN ) 

KOTA SALATIGA & KECAMATAN YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KOTA SALATIGA



  3 |

DAFTAR ISI

PELINDUNG DAN PENGARAH

Direktur Utama

PENANGGUNG JAWAB

Direktur Pelayanan Medik,

Keperawatan & Penunjang

Direktur SDM, Keuangan & Umum

PEMIMPIN REDAKSI

Diyan Sri Harnanto, SH

REDAKTUR PELAKSANA

M.Th Sri Winarti, SE, MM

ANGGOTA REDAKSI

Tim Hukormas

Salam Redaksi

Salam Sehat Kerabat Paru

Puji Syukur kami panjatkan  Atas kehadirat dan 

berkat rahmat Tuhan  yang maha kuasa dan  

tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih 

kepada semua narasumber yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

sehingga   Majalah e-Perfect  edisi Juli 2022 

dapat terbit kembali. Majalah e-Perfect edisi 

Juli mengambil tema tentang Kesehatan Anak 

Semoga dengan terbitnya majalah e-Perfect 

bulan Juli ini dapat menambah informasi 

tentang dunia Kesehatan sehingga dapat 

bermanfaat untuk masyarakat.

Akhir kata, kami  segenap tim majalah e-

Perfect Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga mengucapkan Selamat membaca

RSPAW Mitra Terpecaya Kesehatan Paru dan 

Pernapasan Anda

Salam Sehat

ALAMAT REDAKSI

RS Paru dr. Ario Wirawan

Jl. Hasanudin 806 Salatiga

Telp. (0298) 326130, Fax. (0298) 322703

Email humas@rspaw.or.id 

RS Paru dr. Ario Wirawan

@rspaw_salatiga

@rspawsalatiga

www.rspaw.or.id

Salam Redaksi
Numpang lewat  ........................................................................................... 3

Layanan Medik
Yuk Kenali TBC Pada Anak, 

Untuk Ciptakan Generasi Yang Lebih Baik! .......................... 4

Penunjang I
Manfaat Fisioterapi Untuk Anak & Balita................................. 7

Penunjang II
Stunting Pergi Anak Terlindungi......................................................10

Serba - serbi  ...................................................................................... 13

Galeri Foto .............................................................................................. 14



  4|

| LAYANAN MEDIK |

Yuk Kenali TBC Pada Anak,
Untuk Ciptakan 
Generasi Yang Lebih Baik!

Tuberculosis (TBC) adalah salah satu 

penyakit menular yang disebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosis. Penularan TBC 

umumnya terjadi melalui udara. Bakteri 

berbentuk basil atau batang ini dapat 

menyebar melalui droplet yang keluar saat 

penderita TBC batuk atau bersin dan terbawa 

ke udara. Bila bakteri tersebut terhirup melalui 

udara pada orang yang sehat, saat daya 

tahan tubuh t idak ba ik ,  maka akan 

menyebabkan orang tersebut tertular 

penyakit TBC. 

oleh dr. Sayekti Asih Nugraheni

Kondisi ini berlaku baik pada anak dan 

dewasa. 

Setiap tahun, menurut WHO diperkirakan 

sekitar 550.000 anak terjangkit penyakit 

tuberkulosis. Dibandingkan orang dewasa, 

TBC pada anak dinilai lebih berbahaya 

karena dapat muncul dengan cepat setelah 

bakteri menginfeksi. Sehingga kita terutama 

orangtua  per lu  mengetahu i  ge ja la , 

pemeriksaan dan pengobatan TBC anak 

untuk mempercepat deteksi dini pada anak.
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Gejala TBC Pada Anak

Beberapa gejala penyakit TBC pada anak 

antara lain nafsu makan menurun, BB turun 

dan tidak naik atau naik namun tidak sesuai 

grafik tumbuh, gagal tumbuh, demam tidak 

tinggi yang kronik atau berulang dengan 

penyebab yang tidak jelas, anak tidak aktif 

(lemas, letih, malaise kronik), batuk kronik 

selama kurang lebih 2 minggu dan riwayat 

kontak dengan pasien TBC dewasa yang 

infeksius (dahak mengandung kuman BTA 

positif).

Diagnosis TBC Pada Anak

1. Pemeriksaan fisik dapat ditemukannya 

   gejala-gejala TBC pada anak, dapat 

   ditemukan pembesaran kelenjar getah 

   bening

2. Mantoux test adalah tes diagnosa untuk 

   menegakkan TBC dengan cara penyuntikan 

   protein tuberculin dibawah kulit dan dibaca 

   reaksi kulit dalan 48-72 jam.

3.Tes darah IGRA (Inteferon Gamma 

   Releasing Assay) merupakan pemeriksaan 

   darah yang digunakan untuk menentukan 

   tuberkulosis (TBC) laten dengan mengukur 

   respons imun individu yang sebelumnya 

   pernah terkena tuberkulosis aktif.

4.Tes Cepat Molekular (TCM)

5. Foto rontgen paru pasien TBC dapat 

   ditemukan gambaran berupa infiltrat yaitu 

   gambaran seperti bercak-bercak, fibrotik 

   yaitu gambaran seperti garis sarang 

   dengan garis-garis atau kavitas yaitu 

   gambaran seperti rongga.

6. Skoring TBC

IDAI merekomendasikan diagnosis TBC anak 

dengan menggunakan skoring dilakukan oleh 

dokter atau petugas medis lain. Anak 

didiagnosis TBC jika jumlah skor ≥ 6 (sama 

atau lebih dari 6), harus ditatalaksana sebagai 

pasien TB dan mendapat pengobatan 

dengan obat anti tuberkulosis (OAT). Bila skor 

kurang dari 6 tetapi secara klinis kecurigaan 

ke arah TB kuat maka perlu dilakukan 

pemeriksaan diagnostik lainnya sesuai 

indikasi, seperti bilasan lambung, patologi 

anatomi, pungsi lumbal, pungsi pleura, foto 

tulang dan sendi, funduskopi, CT-Scan dan 

lain-lainnya
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Pengobatan

Prinsip pengobatan TBC anak adalah 

pemberian obat dan gizi dan adekuat. 

Penyakit penyerta yang sering diderita anak 

juga harus diobati bersamaan. Pemberian 

terapi obat terdiri dari Obat Anti TB (OAT) dan 

terapi pencegahanan dengan INH proflaksis. 

OAT kategori Anak dalam bentuk KDT 

(konbinasi dosis tetap) terdiri dari kombinasi 

INH, Rifampisin dan Pirazinamid untuk fase 

intensif dan kombinasi INH dan Rifampisin 

untuk fase lanjutan dengan dosis sesuai berat 

badan. Terapi pencegahan dengan INH 

diberikan kepada anak Balita yang kontak 

dengan pasien TB BTA positif tetapi tidak 

terinfeksi TB dan anak yang terinfeksi TB 

tetapi tidak sakit TB (profilaksis primer dan 

sekunder). INH profilaksis diberikan dngan 

dosis 10mg/kgBB/hari selama 6 bulan.

Pencegahan

Beberapa langkah pencegahan dapat 

dilakukan untuk terhindar dari penyakit TBC 

anak, antara lain :

1.  Vaksinasi BCG

2. Pemberian makanan yang bergizi dan 

    seimbang

3. menjaga lingkungan tetap bersih, tidak 

   lembab, dan sinar matahari dapat masuk 

   ke dalam rumah. 

4. Cari sumber penularan dan mengobati

Lalu, bagaimana bila sudah terlanjur terkena 

penyakit TBC pada anak? Jangan khawatir, 

segera pergi ke RS atau puskesmas terdekat 

untuk mendapatkan pengobatan TBC secara 

tuntas. Cegah penularan dengan etika batuk 

dan penggunaan masker. TBC pada anak 

dapat disembuhkan tetapi lebih baik lagi bila 

kita cegah, untuk ciptakan generasi muda 

yang lebih baik!



Fisioterapi adalah prosedur medis non 

farmakologi yang dilakukan untuk 

membantu  memperbaiki gangguan fungsi 

alat gerak. Fisioterapi dapat diberikan pada 

semua tingkatan usia yang memiliki 

gangguan fungsi dan gerak, menggunakan 

modalitas fisioterapi berupa alat kesehatan 

fisik dan terapi latihan yang bertujuan 

membantu memperbaiki gangguan fungsi 

gerak tersebut

Fisioterapi pada bayi dan balita merupakan  

salah satu bentuk perawatan rehabilitatif 

paling efektif untuk bayi yang 

membutuhkan bantuan keseimbangan, 

kontrol otot, control gerak,  tonggak 

pencapaian (milestone), gangguan fisik 

yang menyertai gangguan fisiologis seperti 

pada bayi dan balita dengan kondisi 

asmatis, penyakit paru dan kondisi fisik 

akibat penyakit.

Ada banyak jenis-jenis fisioterapi yang 

dapat dilakukan pada usia bayi dan balita 

oleh Tim Fisioterapi RSPAW

Manfaat Fisioterapi 
untuk Anak dan Balita
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dibagi berdasarkan indikasi penyakitnya, 

misalnya fisioterapi untuk bayi lahir dengan 

risiko tinggi (risti), anak dengan cerebral 

palsy, spina bifida, gangguan pernapasan, 

anak dengan gangguan ortopedik, cedera 

saat olahraga, hingga anak dengan 

retardasi mental. Dokter akan memberikan  

rujukan atau rekomendasi  fisoterapi jika 

bayi atau balita memiliki beberapa hal 

sebagai berikut :

- Mengalami gangguan dan hambatan pada 

   proses tumbuh kembangnya, missal pada 

   usia 3 bulan seharsnya bayi sudah mulai 

   mampu mengangkat kepala, berguling, 

   namun pada seorang bayi belum mampu, 

   maka dokter akan menyarankan orang 

   tua bayi tersebut untuk  bekerjasama 

   dengan fisioterapi, bagaimana nanti 

   melakukan latihan dan stimulasi stimulasi 

   gerak supaya putra putrinya dapat 

   mencapai urutan dan proses 

   perkembangan yang mendekati proses 

   tumbuh kembang yang ideal.

- Telah didiagnosis dengan gangguan sistem 

   dan organ tubuh seperti cerebral palsy, 

   torticollis, atau gangguan neuromuskular 

   lainnya, yang sering disebabkan karena 

   trauma pada saat persalinan atau pada 

   saat di dalam kandungan 

- Bayi atau balita dengan gangguan pada 

   sistem pernafasan, batuk pilek dan 

   kesulitan mengeluarkan riak, maka dapat 

   dibantu oleh seorang fisioterapis untuk 

   memberikan latihan dan teknik fisioterapi 

   pembersihan jalan nafas

- Dan lain lain



Penyerahan Sertifikat

Kesembuhan Pasien TB-RO

oleh Direktur Utama RSPAW
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Sebaiknya sebagai orang tua yang memiliki 

bayi dan balita selalu memperhatikan setiap 

detik perkembangan bayi dan balita mereka 

sehingga kemungkinan muncul kekuatiran 

yang ada tidak menjadi berlebihan dan 

segera dapat dikonsultasikan kepada dokter 

dan segera mendapatkan tindak lanjut, 

misalnya dengan berkunjung ke fisioterapi, 

terutama fisioterapi yang berpengalaman di 

bidang fisioterapi anak.

Tujuan fisioterapi untuk bayi dan balita 

menyesuaikan dengan kebutuhan terhadap 

gangguan yang dikeluhkan sehingga dapat 

dicapai sasaran yang tepat pada setiap 

pasien bayi dan balita.  Misalnya dalam 

salah satu contoh  bayi yang lahir prematur 

sering menahan bahu mereka dekat dengan 

telinga. Seorang fisioterapis anak akan 

menyarankan orang tua atau pengasuhnya 

untuk melakukan pemijatan lembut pada 

bahu si bayi dengan memberikan contoh 

dan diedukasikan kepada orang tua dan 

pengasuh bayi tersebut sekaligus 

menjelaskan tujuan dari pelaksanaan 

pemijatan tersebut. 

Tidak hanya pada bayi yang memiliki risiko 

kerusakan motorik, fisioterapi juga 

dibutuhkan untuk bayi dan balita yang 

mengalami masalah pembelajaran. 

Misalnya  pasien dengan Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), yaitu sebuah 

gangguan perkembangan otak yang 

menyebabkan penderitanya menjadi 

hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan 

perhatian. Tujuan fisioterapi latiahn dalam 

kasus ini adalah untuk menjaga postur 

tubuh bayi tetap normal dan membantu 

meningkatkan pertumbuhan bayi setelah 

kehilangan perkembangan penting dalam 

rahim. Sementara untuk bayi dan balita yang 

memiliki kelainan genetik, penyakit 

neuromuskular, kondisi medis kronis, dan 

penyakit lainnya, fungsi fisioterapi adalah 

untuk membantu mendukung posisi dan pola 

gerakan yang benar, mengembangkan 

keterampilan pengembangan sesuai usia 

bayi dan balita, mengelola dan mengurangi 

rasa sakit, memperbaiki fungsi otot, 

mengatasi masalah keterbatasan pada bayi 

dan balita.



Jenis - jenis fisioterapi yang dapat dilakukan 

pada anak dan balita, tergantung masing-

masing permasalahannya. Berikut ini 

beberapa jenis fisioterapi untuk anak dan 

balita

1. Terapi pemanasan

   Terapi ini memanfaatkan efek panas dari 

   sinar infra merah, berfungsi untuk 

   memberikan efek relaksasi dan nyaman 

   pada anak-anak, membantu persiapan 

   otot sendi dan tulang sebelum latihan.

2. Terapi latihan

   Terapi latihan bertujuan untuk 

   mengembalikan fungsi dan stimulasi 

   control gerakan sehingga dapat dicapai 

   fungsi latihan penguatan dan 

   pemeliharaan alat gerak anak agar bisa 

   kembali normal, atau setidaknya 

   mendekati kondisi normal.  Pemberian 

   latihan-latihan fisik  ini akan dilakukan 

   secara bertahap, tergantung pada usia 

   bayi atau balita kepada anak. Pada 

   awalnya, anak akan diberikan latihan 

   memegang maupun menggerakkan 

   tangan dan kakinya. Setelah dirasa 

   mampu, terapi akan dilanjutkan dengan 

   latihan mobilisasi, dimulai dengan berdiri, 

   melangkah, berjalan, lari kecil, dan 

   seterusnya.

3. Terapi dingin

   Terapi dingin atau kompres umumnya 

   hanya diperuntukkan bagi otot saja,   

   biasanya akibat terjatuh dan memar. 

   Terapi ini biasanya diberikan bila cedera 

   anak masih akut dan proses peradangan 

   tidak menjadi kronis dan mencegah 

   pembengkakan.

4. Terapi stimulasi listrik

   Terapi stimulasi listrik bertujuan 

   mempertahankan massa otot dan secara   

   tidak langsung merangsang regenerasi 

   saraf. Terapi yang menggunakan aliran

   listrik bertenaga kecil ini cocok diterapkan 

   pada anak yang menderita kelemahan 

   otot akibat patah tulang ataupun 

   kerusakan saraf otot, sering dilakukan 

   sebagai rekomendasi pada anak anak 

   dengan cedera saraf seperti pada brachial 

   palsy.

5. Fisioterapi dada

   Anak dengan keluhan batuk dan pilek 

   biasanya mendapat chest physiotherapy 

   atau terapi dada, yang  bermanfaat untuk 

   membersihkan saluran pernapasan dan 

   memperbaiki pertukaran udara dalam 

   tubuh anak.

Children's Physiotherapy. Hertfordshire Community NHS Trust. 

(https://www.hct.nhs.uk/our-services/childrens-

physiotherapy/)

Physiotherapy for Children. ScienceDirect. 

(https://www.sciencedirect.com/book/9780750688864/physi

otherapy-for-children)

Physiotherapy And Children. Irish Society of Chartered 

Physiotherapists. (https://www.iscp.ie/maintain-your-

health/physiotherapy-and-children)
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STUNTING PERGI, ANAK TERLINDUNGI

Stunting menjadi masalah gizi kronis di 

Indonesia.  Angka stunting di Indonesia 

masih tergolong tinggi. Berdasarkan 

Riskesdas tahun 2018 ditemukan sekitar 

30,8% anak di Indonesia mengalami stunting. 

Sedangkan menurut hasil Studi Status Gizi 

Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di 

Indonesia Tahun 2021 mencapai 24,4%, 

artinya 1 dari 4 balita di Indonesia menderita 

stunting.

Stunting ditandai dengan pertumbuhan 

tinggi badan anak lebih pendek daripada 

standar tinggi badan anak seusianya. 

Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan 

gizi pada 1000 hari pertama kehidupan 

(sejak janin dalam kandungan hingga bayi 

berusia dua tahun). Kondisi stunting akan 

mempengaruhi perkembangan fisik, mental 

dan intelektual anak. Perkembangan otak  

oleh Santi Erna Nugraha, AMG

yang terhambat dikhawatirkan juga 

menghambat kecerdasan, kemampuan 

belajar dan rendahnya produktifitas yang 

sifatnya irreversible (permanen). Upaya 

pencegahan stunting dapat dilakukan 

dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak 

masa kehamilan, memberikan ASI Eksklusif, 

dampingi ASI Eksklusif dengan MPASI yang 

sehat, dan pemenuhan gizi seimbang untuk 

balita.

Pemenuhan Gizi Pada Masa Kehamilan

Asupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan ibu, serta pertumbuhan 

dan perkembangan janin yang sehat. Selain 

itu asupan gizi yang baik saat kehamilan 

juga dapat mencegah terjadinya infeksi dan 

cacat lahir pada bayi. Pada masa kehamilan 

kebutuhan nutrisi meningkat, sehingga perlu 
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adanya tambahan 300 kalori terutama pada 

trimester kedua dan ketiga. Kebutuhan 

mineral harian ibu pun juga meningkat yaitu 

kalsium meningkat sebanyak 1000-1200 

miligram, folat sebanyak 600-00 mikrogram, 

dan zat besi sebanyak 27 miligram. Selain 

itu, vitamin yang lain pun juga meningkat 

kebutuhannya. 

ASI Eksklusif 

Bayi baru lahir sebaiknya diberikan ASI saja 

sampai berusia 6 bulan (disebut dengan ASI 

Eksklusif). ASI mengandung banyak zat gizi 

yang tidak terdapat pada susu formula 

seperti zat besi dan DHA. ASI juga 

mengandung zat bioaktif seperti 

Imunoglobulin (antibodi), human milk 

oligosaccharides (HMO), sel darah putih dan 

antimikroba lainnya. Human milk 

oligosaccharides (HMO) berfungsi sebagai 

makanan bagi bakteri baik yang membantu 

pematangan usus bayi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sampe, tahun 2020 di 

Makasar menyebutkan bahwa balita yang 

tidak diberikan ASI eksklusif berpeluang 61 

kali lipat mengalami stunting dibandingkan 

dengan balita yang diberi ASI eksklusif, 

sehingga ASI eksklusif dapat mengurangi 

resiko terjadinya stunting.

MPASI yang sehat

MPASI merupakan makanan tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang 

mulai meningkat. Pada saat bayi berusia 6 

bulan, kebutuhan nutrisi tidak bisa dipenuhi 

hanya dari ASI saja. MPASI menjadi 

pelengkap untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisinya. IDAI dalam buku yang 

berjudulPemberian MPASI menyebut bahwa 

strategi pemberian MPASI ada empat, yaitu 

tepat waktu, adekuat, aman dan higienis

serta diberikan secara responsif.  MPASI 

mulai diberikan ketika bayi sudah berusia 6 

bulan. MPASI ditingkatkan bertahap sesuai 

dengan kemampuan dan pertumbuhan bayi. 

MPASI yang diberikan harus memenuhi 

kebutuhan energi, protein, lemak, 

karbohidrat dan zat gizi mikro. Kandungan 

gizi yang lengkap  dapat dipenuhi dengan 

memberikan makanan dari sumber 

karbohirat seperti beras, roti, gandum, umbi-

umbian, protein yang berasal dari hewani 

dan nabati seperti ikan, ayam, telur, daging, 

tahu, tempe dan kacang-kacangan, lemak 

seperti minyak, margarin dan santan, sayur 

dan buah-buahan. Makanan dengan 

kandungan gizi yang lengkap dapat 

diberikan sejak anak memulai MPASI. 

Pemberian MPASI juga harus 

memperhatikan jumlah, frekuensi dan 

tekstur MPASI sesuai dengan usia bayi. 

MPASI disiapkan dan dibuat dengan 

menggunakan cara, bahan dan alat yang 

aman serta higienis. MPASI diberikan secara 

konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau 

kenyang dari anak.

|
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Pemenuhan Gizi Seimbang Untuk Balita

Penerapan pola makan dengan gizi 

seimbang menekankan pola konsumsi 

pangan dalam jenis dan jumlah prinsip 

keanekaragaman pangan untuk mencegah 

masalah gizi. Komponen yang harus 

dipenuhi dalam penerapan pola makan gizi 

seimbang mencakup cukup secara 

kuantitas, kualitas, mengandung berbagai 

zat gizi dalam kehidupan sehari-hari serta 

dapat menyimpan zat gizi untuk mencukupi 

kebutuhan tubuh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemenuhan pola 

makan gizi seimbang berhubungan dengan 

penanganan stunting pada balita 

Pemenuhan gizi seimbang yang baik akan 

dapat  menurunkan kejadian stunting pada 

balita usia 36-59 bulan. (Widiastuti et al., 

2018). 

Pemenuhan gizi seimbang pada balita dapat 

diterapkan pada makanan sehari-hari anak.

Prinsip pemberian makan dengan “Isi 

Piringku” sangat dianjurkan.

Secara umum, "Isi Piringku" 

menggambarkan porsi makan yang 

dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri 

dari 50 persen buah dan sayur, dan 50 

persen sisanya terdiri dari karbohidrat dan 

protein. Selain itu pesan pokok dari Isi 

Piringku yaitu minum air putih yang cukup, 

aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan 

memantau berat badan dan tinggi badan 

untuk mengetahui kondisi tubuh.

Sumber:

P2TM Kemenkes RI tentang Stunting

Website Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat : 

https://kesmas.kemkes.go.id/

Sampe dkk, 2020. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian 

Stunting pada Balita. Jurnal Ilmiah Kesahatan Sandi Husada: Makasar..

Usrina, Nora dkk, 2021. Pengaruh Asupan Energi Dan Protein Ibu Hamil 

Selama Trimester Iii Terhadap Keluaran Kehamilan: Studi Kohort. 

Poltekkes Kemenkes Aceh.

Retni dkk, 2016. Pengaruh status gizi & asupan gizi ibu terhadap berat 

bayi lahir rendah pada kehamilan usia remaja. Jurnal Gizi Indonesia.

IDAI, Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu

Taliwongso, dkk, 2017. Hubungan Stunting dengan Angka Kejadian 

Diare  pada Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Tikala Manado. 

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado

Simamora dan Krenawati, 2021. Pemenuhan Pola Makan Gizi 

Seimbang Dalam Penanganan Stunting Pada Balita Di Wilayah 

Puskesmas Kecamatan Rawalumbu Bekas. Jurnal bidang ilmu 

kesehatan vol 11 No 1. 
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Pembicaraan mengenai perilaku hidup 

bersih dan sahat, tidak bisa lepas dari 

pembahasan mengenai berhenti merokok. 

Merokok sendiri merupakan salah satu 

kegiatan yang tergolong tidak sehat bagi 

tubuh. Hal ini dikarenakan rokok 

mengandung berbagai zat berbahaya 

seperti nikotin, Tar, hingga karbon 

monoksida yang dapat menyebabkan tubuh 

terserang berbagai penyakit.

Efek negatif dari rokok tidak hanya dapat 

dirasakan oleh diri sendir, namun juga dapat 

dirasakan oleh orang-orang terdekat, seperti 

anak-anak. Padahal, asap rokok bagi anak 

dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit yang dapat mengancam 

nyawanya. Sehingga dengan demikian 

pengetahuan untuk berhenti merokok dan 

merokok didekat anak harus diketahui oleh 

para orang tua. Berikut ini adalah beberapa 

efek buruk yang dapat mengancam 

kesehatan dan nyawa anak kita apabila 

terlalu sering terpapar asap rokok, 

diantaranya adalah:

  - Pneumonia dan bronkitis

  - Sindrom kematian mendadak pada bayi

  - Masalah pernafasan ketika dewasa

  - Menghambat pertumbuhan paru-paru

  - Infeksi telinga

Dengan mengetahui beberapa efek negatif 

asap rokok bagi anak-anak, diharapkan 

memberikan kesadaran bagi para orang tua 

dan orang dewasa lainnya untuk dapat 

berhenti merokok, terutama saat berada di 

dekat anak kecil.
Sumber :

https://promkes.kemkes.go.id/5-efek-buruk-merokok-di-dekat-anak
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