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C.  ETIOLOGI

a. Virus

b. Bakteri

D.  GEJALA

Baik pada infeksi virus maupun 

bakteri, gejalanya sama yaitu nyeri 

tenggorokan dan nyeri menelan atau 

mengeluarkan nanah. Gejala 

lainnya adalah :

1. Demam

2. Pembesaran kelenjar getah 

bening di leher

3. Peningkatan jumlah sel darah 

putih

Gejala tersebut bisa ditemukan pada 

infeksi karena virus maupun bakteri, 

tetapi lebih merupakan gejala khas 

infeksi bakteri.

Gejala Umum akibat infeksi virus :

1. Rasa pedih atau gatal dan kering

2. Batuk dan bersin 

3. Sedikit demam atau tanpa demam 

4. Suara serak atau parau 

5. Hidung meler dan adanya cairan 

di belakang hidung

E. PENCEGAHAN

Beberapa langkah yang dapat 

dilakukan untuk mencegah faringitis 

yaitu: 

ØHindari penggunaan alat makan 

bersama pasien yang terkena 

faringitis, memiliki demam, flu, atau 

mononucleosis

ØMencuci tangan secara teratur

ØTidak merokok, atau mengurangi 

pajanan terhadap asap rokok

ØMenggunakan pelembab ruangan 

jika ruangan kering

Jl. Jend. A. Yani No. 51
Telp. (0357) 881410 Fax. 883818 Pacitan 63511

Website: http://rsud.pacitankab.go.id
Email: rsud@pacitankab.go.id

SEMOGA 
BERMANFAAT

TIM PKRS RSUD Dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



A. PENGERTIAN FARINGITIS 

Faringitis (pharyngitis) adalah suatu 

penyakit peradangan yang menyerang 

t e n g g o r o k  a t a u  f a r i n g  y a n g  

disebabkan oleh bakteri atau virus 

tertentu. Kadang juga disebut sebagai 

radang tenggorok.

B. KLASIFIKASI 

Secara umum faringitis dapat dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

1.  Faringitis Akut 

Faringitis virus atau bakterialis akut 

adalah penyakit yang sangat 

penting. Beberapa usaha dilakukan 

pada klasifikasi peradangan akut 

yang mengenai dinding faring. Yang 

paling logis untuk mengelompokkan 

sejumlah infeksi-infeksi ini di bawah 

judul yang relatif sederhana 

“Faringitis Akut” disini termasuk 

faringitis akut yang terjadi pada pilek 

biasa sebagai akibat penyakit 

infeksi akut seperti eksantema atau 

influenza dan dari berbagai 

penyebab yang tidak  biasa seperti 

manifestasi herpes dan sariawan. 

2.  Faringitis Kronis

a.  Faringitis Kronis Hiperflasi 

Pada faringitis kronis hiperflasi 

terjadi perubahan mukosa dinding 

posterior. Tampak mukosa menebal 

serta hipertofi kelenjar limfe di 

bawahnya dan di belakang arkus 

faring posterior (lateral band). 

Dengan demikian tampak mukosa 

dinding posterior tidak rata yang 

disebut granuler. 

b.  Faringitis Kronis Atrofi atau Faringitis 

sika

Faring kronis atrofi sering timbul 

bersama dengan rinitis atrofi. Pada 

rinitis atrofi udara pernapasan tidak 

diatur suhu serta kelembapannya 

sehingga menimbulkan rangsangan 

serta infeksi faring.

c.  Faringitis Spesifik 

1)  Faringitis Luetika

·   Stadium Primer 

Kelainan pada stadium ini 

terdapat pada lidah, palatum 

mole, tonsil, dan dinding faring  

pos te r i o r.  Ke la i nan  i n i  

berbentuk bercak keputihan di 

tempat tersebut.  

·   Stadium Sekunder 

Stadium ini jarang ditemukan. 

Pada stadium ini terdapat pada 

dinding faring yang menjalar ke 

arah laring.

·   Stadium Tersier 

Pada stadium ini terdapat guma. 

Tonsil dan pallatum merupakan 

t e m p a t  p r e d i l e k s i  u n t u k  

tumbuhnya guma.  Jarang  

ditemukan guma di dinding faring 

posterior. 

2)  Faringitis Tuberkulosa 

Kuman tahan asam dapat 

menyerang mukosa palatum 

mole, tonsil, palatum durum, 

dasar l idah dan epiglot is.  

Biasanya infeksi di daerah faring 

merupakan proses sekunder dari 

tuberkulosis paru, kecuali bila 

terjadi infeksi kuman tahan asam 

jenis bovinum, dapat timbul 

tuberkulosis faring primer.
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PENGOBATAN TONSILITIS

Untuk pengobatan tonsilitis, yang 

disebabkan karena infeksi virus itu biasa 

menggunakan parasetamol penurun 

demam dan terkadang pereda nyeri juga. 

Tonsi l i t is karena bakter i  diobat i  

menggunakan antibiotik, contohnya 

eritromisin dan penisilin. Tetapi obat 

harus digunakan sesuai dosisnya, agar 

bakteri tak menjadi kebal terhadap 

antibiotik tersebut. Apabila tonsilitis cukup 

kronis dan sering terjadi berulang-ulang, 

maka biasanya bedah amandel perlu 

dilakukan. 

1. Mencuci tangan secara rutin dan 

sesering mungkin agar mencegah 

ter jadinya penyebaran mikro-

organisme atau bakteri yang bisa 

menimbulkan tonsillitis

2. Hindari kontak dengan penderita 

infeksi tanggorokan, paling tidak 

sampai 24 jam setelah penderita 

infeksi tenggorokan mendapatkan 

antibiotika dari dokter.

3. Perbanyak minum air putih atau 

mineral

4. Jangan minum es, sirop, es krim, 

makanan dan minuman yang 

didinginkan, gorengan, makanan 

awetan yang diasinkan, dan manisan

5. Berkumur dengan menggunakan air 

putih hangat yang dicampur dengan 

sedikit garam minimal 3-4 kali sehari

6. Mengkonsumsi buah dan sayur. 

Utamakan konsumsi buah dalam 

bentuk sari buah atau yang sudah 

diblender agar memudahkan masuk 

ke da lam tenggorokan ser ta  

mempermudah komponen organ 

pencernaan mengurai makanan

PENCEGAHAN TONSILITIS
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Penyakit tonsilitis adalah infeksi yang 

terjadi pada tonsil atau amandel yang 

biasanya disebabkan oleh virus atau 

bakteri.

Tonsil adalah kelenjar getah bening yang 

terdapat pada bagian belakang dari mulut 

serta pada bagian atas dari tenggorokan. 

Tonsil ini memiliki fungsi untuk menyaring 

kuman-kuman dan bakteri  serta 

melindungi tubuh dari bahaya infeksi. 

PENGERTIAN TONSILITIS

KLASIFIKASI  TONSILITIS

Dalam ilmu medis atau kedokteran, 

radang tonsillitis terbagi menjadi dua 

berdasarkan lama berlangsungnya 

penyakit. 

1. Tonsilitis akut 

adalah apabila penyakit atau keluhan 

yang diderita pasien berlangsung 

kurang dari 3 minggu.

2. Tonsilitis kronis 

apabila radang terjadi sebanyak 7 kali 

dalam kurun waktu satu tahun, atau 5 

kali dalam kurun waktu dua tahun, 

atau 3 kali dalam kurun waktu satu 

tahun secara berkala selama tiga 

tahun.

GEJALA TONSILITIS

Gejala penyakit tonsilllitis adalah:

1. Pilek, batuk, mulut berbau, mual, suara 

serak, nyeri perut, dan terjadi 

pembesaran kelenjar getah bening 

yang terdapat di sekitar bagian leher.

2. Nyeri ketika menelan makanan dan 

minuman bahkan ludah, dan berakibat 

penderita menjadi malas untuk 

melakukan aktifitas makan.

3. Terdapat pembesaran tonsil, berwarna 

merah, terkadang ditemukan bercak 

putih/eksudat di permukaan tonsil, yang 

menandakan ada peradangan di sekitar 

bagian tenggorokan dan tonsil.

4. Sakit kepala, demam, lemas, menggigil, 

nyeri otot.

5. Pada tonsilitis kronis, penderita 

mendengkur ketika tidur disertai 

adanya pembesaran pada bagian 

kelenjar adenoid yang letaknya di 

dinding bagian belakang antara rongga 

hidung dan tenggorokan

6. Rasa kering pada tenggorokan atau 

seperti ada yang mengganjal pada 

bagian leher.

7. Rasa nyeri yang bisa menjalar ke 

sekitar bagian telinga dan juga leher.

PENYEBAB TONSILITIS

1. Infeksi Virus

Yang umum menyebabkan sebagian 

besar tonsilitis adalah virus pilek 

(Adenovirus, Rhinovirus, Influenza 

v i r u s ,  P a r a i n f l u e n z a  v i r u s ,  

Coronavirus, RSV). Infeksi karena 

virus bisa menyebar melalui kontak 

dari penderita ke orang yang lain 

misalnya melalui bersin, kemudian 

droplet udaranya terhirup orang yang 

sehat, juga dari berbagi sikat gigi 

penderita dengan orang yang sehat.

2. Infeksi Bakteri

Bakteri yang menyebabkan seseorang 

terserang tonsilitis adalah bakteri 

St rep tococcus  Pyogenes ,  i n i  

merupakan bakteri biang penyebab 

strep throat atau radang tenggorokan.



Jl. Jend. A. Yani No. 51
Telp. (0357) 881410 Fax. 883818 Pacitan 63511

Website: http://rsud.pacitankab.go.id
Email: rsud@pacitankab.go.id

RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN

OTITIS MEDIA AKUT 
(OMA)

PENCEGAHAN OMA

enderita otitis media akut diobati 

dengan pemberian antibiotik Puntuk  membunuh bakter i  

penyebab. Selain itu, penderita juga 

diberikan obat antidemam dan obat untuk 

mengurangi rasa nyeri. Jika penderita 

juga mengalami infeksi tenggorokan, 

termasuk pilek, batuk, maka harus diobati 

juga. Penderita juga dianjurkan untuk 

tidak berenang dan berpergian dengan 

pesawat dahulu.

Pada otitis media akut yang kronik 

di mana pada pemeriksaan diduga telah 

terjadi penimbunan nanah di telinga 

tengah, dapat dilakukan tindakan 

timpanosentesis dan miringotomi. Kedua 

tindakan tersebut prinsipnya adalah 

membuat lubang kecil di gendang telinga 

agar nanah yang terjebak di telinga 

tengah dapat keluar. Hal ini akan 

membantu mengurangi rasa nyeri, 

memperbaiki fungsi pendengaran. 

Lubang pada gendang telinga tersebut 

nantinya akan menutup kembali dengan 

sendirinya.

PENGOBATAN OMA

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi risiko terjadinya OMA pada 

anak:

1. Pencegahan terjadinya ISPA pada bayi 

dan anak-anak 

2. Pemberian ASI minimal selama enam 

bulan

3. Hindari pemberian susu botol ketika 

anak dalam keadaan berbaring

4. Hindari pajanan terhadap asap rokok

5. S e r i n g  m e n c u c i  t a n g a n  d a n  

membersihkan mainan, karena virus 

yang menyebabkan infeksi saluran 

pernapasan bagian atas (flu/pilek) 

dapat ditularkan melalui sentuhan

6. Vaksinasi anak Anda dengan vaksin 

pneumococcal dan flu, karena dapat 

membantu mencegah infeksi telinga.TIM PKRS RSUD Dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



titis Media Akut adalah 

peradangan pada telinga Otengah yang bersifat akut atau 

tiba-tiba dimana terdapatnya cairan di 

dalam telinga tengah dengan tanda dan 

gejala infeksi. Telinga tengah adalah 

organ yang memiliki penghalang yang 

biasanya dalam keadaan steril. Anak-

anak mudah terkena infeksi telinga, 

karena saluran eustachius mereka lebih 

kecil dan lebih horisontal. Mereka 

cenderung lebih banyak terkena infeksi 

telinga antara usia 6–24 bulan. 

?Keluhan nyeri telinga 

(otalgia)

ejala otitis media 

dapat bervariasi Gmenurut beratnya 

infeksi dan bisa sangat 

ringan dan sementara atau 

sangat berat. Keadaan ini 

biasanya unilateral pada 

orang dewasa.

PENGERTIAN OMA

GEJALA OMA

?Membrane tymphani merah, sering 

menggelembung tanpa tonjolan tulang 

yang dapat dilihat, tidak bergerak pada 

otoskopi pneumatic (pemberian tekanan 

positif atau negatif pada telinga tengah 

dengan insulator balon yang dikaitkan ke 

otoskop), dapat mengalami perforasi.

·Otorrhea, bila terjadi rupture membrane 

tymphani

·Anoreksia

·Demam

·Limfadenopati servikal anterior

enyebab utama otitis media 

akut adalah masuknya bakteri Ppatogenik ke dalam telinga 

tengah yang normalnya adalah steril. 

Paling sering terjadi bila terdapat 

disfungsi tuba eustachii seperti 

obstruksi yang disebabkan oleh infeksi 

saluran pernafasan atas, inflamasi 

jaringan di sekitarnya (ex: sinusitis, 

hipertrofi adenoid) atau reaksi alergik 

(ex : rhinitis alergika). Bakteri yang 

umum ditemukan sebagai penyebab 

adalah Streptococcus peneumoniae, 

Hemophylus influenzae, Streptococcus 

pyogenes, dan Moraxella catarrhalis.

Telinga bagian tengah terhubung ke 

bagian belakang hidung melalui saluran 

eustachius. Bakteri dapat menyusup ke 

dalam telinga bagian tengah melalui 

saluran ini, dimana bakteri biasanya 

didorong keluar melalui saluran 

eustachius. Bakteri dan virus dapat 

menginfeksi telinga bagian tengah.

PENYEBAB OMA
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