
Disusun Oleh :
Lusiana

Meliawati
Yati Surviati

Indri Dwi Septiawati
Meliza Yanuarti



• Seborrhea adalah gangguan fungsi dari kelenjar
palit/lemak yang ditandai dengan pengeluaran
lemak secara berlebihan yang membentuk sisik-
sisik putih kekuningan atau sumbatan –
sumbatan seperti keju

• Macam- macam seborrhea

- Seborrhea adipose

- Seborrhea neonaturum (saraf susu)

- Seborrhea Squamosa (bersisik)



penyebab

• Kelenjar minyak pada bayi biasanya bekerja terlalu
aktif akibat tingginya kadar hormon ibu yang 
mengalir didalam tubuh bayi

• Pengaruh hormon ibu biasanya hanya berlangsung
pada bulan-bulan pertama kehidupan sikecil. 
Gangguan ini akan hilang setelah bayi berusia 6-7 
bulan. 

Penanganan

Bila pada kulit kepala bayi ditemukan kerak atau
selokarang, ini harus dibersihkan dengan hati-hati
tidak boleh dengan paksaan karena dapat
mengakibatkan lecet atau luka pada kulit kepala



 Pengertian

"Bisul adalah suatu peradangan pada kulit yang biasanya 
mengenai folikel rambut dan disebabkan oleh kuman 
staphylococcus aureus,“

 Jenis-jenis bisul

- Folikulitis

- Furunkel

- Furunkel losis

- Karbunkel

- Abses multiple

- Hidra adenitis

- Skrofulo derma 



 Tanda dan gejala

- Gatal

- Nyeri

- Berbentuk kerucut dan bermata

- Berbentuk kubah

- Demam

 Penyebab

- Faktor kebersihan 

- Daerah tropis

- Menurunnya daya tahan tubuh



 Penanganannya

 Orang tua harus memperhatikan kebersihan anaknya. 
Baik kebersihan badan maupun lingkungan 
bermainnya. 

 Bila sudah timbul keluhan seperti gatal-gatal, jangan 
dianggap remeh, bisa jadi itu adalah gejala awal 
timbulnya bisul. 

 Kalau ada benjolan, jangan dipencet-pencet apalagi 
kalau tangan/benda yang digunakan untuk memencet 
tidak bersih. Aktivitas ini bisa memperparah keadaan. 

 Jangan sembarangan menggunakan antibiotik untuk 
mengobati bisul walaupun bentuknya hanya berupa 
krim, karena antibiotik bisa menimbulkan 
kekebalan/resistensi. 

 Perhatikan gizi anak. Asupan gizi yang baik akan 
berpengaruh terhadap daya tahan tubuhnya. 



 Miliaria disebut juga sudamina, liken tropikus, biang keringat, keringat buntet. 

 Miliaria adalah dermatosis yang disebabkan oleh reterensi keringat,yaitu akibat
tersumbatnya pori kelenjar keringat. Biasanya timbul pada udara panas dan
lembab

 Macam-macan milaria

- Milaria kristalina

- Milaria rubra

 Penyebab

 Personal hygiene yang kurang

 Pengaruh hormon ibu, sedikit bintik putih sering terlihat pada hidung BBL, 
berkembang pada usia 2-3 mgg setelah kelahiran dan dapat bertambah hingga 4 
bln setelah kelahiran

 Biasanya terjadi apabila udara panas dan lembab

 Keluar keringat yang berlebihan

 Bayi dengan pakaian terlalu hangat saat berada didalam ruangan



Pengobatan

 Prinsip pengobatan adalah mengurangi produksi keringat
dan memberi kesempatan agar sumbatan pori itu lenyap. 

 Sebaiknya penderita tinggal diruangan yang menggunakan
air conditioning AC atau di tempat yang sejuk dan kering
udaranya. Dapat diusahakan penggunaan ventilator. 

 Terhadap penderita dapat juga diberikan obat
antikolinergik yang membuat produksi keringat berkurang, 
yaitu misalnya prantal, probantine dan sebagainya.

 Pakaian yang dikenakan harus tipis.

 Topical juga dapat diberikan bedak kocok yang bersifat
mendinginkan dan desinfektan serta anti gatal. Pada
penderita misalnya dapat diberikan losio Kummerfeldi.



 Diare

Diare merupakan penyakit yang lazim ditemui pada bayi 
maupun anak-anak. Menurut WHO, diare merupakan buang 
air besar dalam bentuk cairan lebih dari tiga kali dalam satu 
hari, dan biasanya berlangsung selama dua hari atau lebih. 

 Penyebab

Diare dapat menyebabkan seseorang kekurangan cairan. 
Penyebab diare bermacam-macam, diantaranya infeksi 
(bakteri maupun virus) maupun alergi makanan (khususnya 
susu atau laktosa). Diare pada anak harus segera ditangani 
karena bila tidak segera ditangani, diare dapat menyebabkan 
tubuh dehidrasi yang bisa berakibat fatal. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, banyak hal yang dapat 
menyebabkan diare. Bila bayi maupun anak anda diare, bisa 
saja dikarenakan adanya parasit, infeksi bakteri maupun 
virus, antibiotik, atau makanan. 



 Pencegahan

- Mencuci tangan pakai sabun dengan benar pada lima waktu
penting

- Makanan Sehat karena makanan dapat terkontaminasi oleh
penyebab diare pada tahap produksi dan persiapan, dan
penyimpanan.

- Meminum air minum sehat, atau air yang telah diolah

- Pengelolaan sampah yang baik

- Buang air besar dan air kecil pada tempatnya

• Penanganan

- Makan dan Minum tetap diberikan

- Berikan garam oralit

- Segera periksakan anak ke dokter bila diare lebih dari 12 
jam atau bila bayi anda tidak mengompol dalam waktu 8 
jam, suhu badan lebih dari 39°C, terdapat darah dalam
tinjanya, mulutnya kering atau menangis tanpa air mata, 
dan luar biasa mengantuk atau tidak ada respon.



 Obstipasi

Obstipasi adalah pengeluaran mekoniun tidak terjadi pada 24 jam 
pertama sesudah kelahiran atau kesulitan atau keterlambatan pada 
faeces yang menyangkut konsistensi faeces dan frekuensi berhajat.

 Tanda dan gejala

- Sering menangis

- Susah tidur

- Gelisah

- Perut kembung

- Kadang-kadang muntah

• Penyebab

- penyaluran makanan yang kurang baik

- Kemungkinan adanya gangguan pada usus 

- Sering menahan terselit karena nyeri pada saat buang air besar.



 Penatalaksanaan 

 Usahakan diet pada ibu dan bayi yang cukup 
mengandung makanan yang banyak serat, buah-
buahan dan sayur-sayuran.

 Pemberian laktasi hanya merupakan tindakan pariatif 
yaitu hanya bila diperlukan saja.

 Peningkatan intake cairan

 Bila diduga terdapat penyakit hirscprung dapat 
dilakukan tes tekanan usus.



 Infeksi

- infeksi dalam kamus kedokteran merupakan penembusan dan 
penggandaan didalam tubuh dari organisme yang hidup ganas 
seperti bakteri,virus,dan jamur. 

- Infeksi perinatologi yaitu infeksi yang terjadi pada neonatus terjadi 
pada masa prenatal, intranatal dan postnatal. Infeksi pada neonatus 
lebih sering ditemukan pada BBLR dan pada bayi yang lahir 
dirumah sakit.

• Macam-macam infeksi

Infeksi berat dan infeksi ringan

• Penyebab

- Infeksi Intranatal Kuman dari vagina naik dan masuk kedalam 
rongga amnion setelah ketuban pecah

- Infeksi Antenatal 

- Infeksi Pasca Natal Infeksi terjadi sesudah bayi lahir lengkap



 Gejala

 ada beberapa gejala yaitu :

 Malas minum

 Gelisah

 Frekuensi pernafasan meningkat

 Berat badan turun

 Pergerakan kurang

 Muntah

 Diare

 Oedema

 Perdarahan, ikterus, kejang, suhu meningkat, normal / kurang dari
normal.

 Pencegahan

 Ada pemisahan di kamar bersalin antara bagian Septik dan Aseptik .

 Di basal bayi baru lahir dipisahkan antara Partus Aseptik dan Septik.

 Dapur susu harus bersih dan cara mencampur susu harus Aseptik, setiap
bayi harus mempunyai tempat pakaian sendiri begitu pula tempat obat, 
dll

 Pemakaian antibiotic dengan indikasi jelas



Penatalaksanaan

 Mengatur tidur (Semi fowler) agar sesak berkurang

 Bila suhu tinggi lakukan kompres.

 Berikan asi perlahan

 Apabila bayi muntah lakukan perawatan muntah.

 Apabila ada diare perhatikan personal hygiene dan 
keadaan lingkungan

 Rujuk segera.



Sindrome kematian bayi mendadak 
Sindrome kematian bayi mendadak (SKBM) didefinisikan 
sebagai kematian mendadak pada bayi atau pada anak kecil 
yang tidak terkirakan anamnesis dan tidak terjelaskan 
dengan pemeriksaan postmoterm menyeluruh, yang 
meliputi autopsi, penyedikan terjadinya kematian, dan 
tinjauan riwayat medis keseluruhan.

 Penyebab
Berbagai factor genetic, lingkungan atau social telah 
dikaitkan dengan peningkatan resiko SKBM termasuik 
kelahiran premature dengan riwayat apnoe BBLR 
prematuritas murni.



 Tanda dan gejala

 Bayi mempunyai suara tangisan yang bernada lebih tinggi/lebih 
rendah dari normal.

 Mengalami takikardi dengan variasi denyut yang lebih dari 
normal. 

 Meningkatnya frekuensi pernafasan serta penurunan insiden 
apnea 

 Labilitas yang lebih tinggi dari normal dan stabilitas denyut 
jantung yang lebih buruk

 Penatalaksanaan
Untuk pencegahan SKBM khususnya pada semua bayi beresiko 
tinggi, beberapa kasus akan terjadi pada bayi yang tidak dianggap 
beresiko seperti pada kecelakaan karena menurut definisi 
kematian datang dengan cepat dan tanpa peringatan maka perlu 
diberikan dukungan psikologi dan emosi. 



Terima Kasih


