
Epilepsi tidak dapat disembuhkan. Namun, ada
obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk
mengurangi frekuensi kejang. Jika pemberian
obat-obatan tidak cukup efektif, dokter dapat
merekomendasikan operasi.
Penderita gangguan kesehatan tertentu dapat
menurunkan risiko terkena epilepsi dengan
mengonsumsi makanan bergizi seimbang,
berolahraga, dan tidak merokok. Sedangkan
pada ibu hamil, risiko terjadinya epilepsi pada
bayi dapat dikurangi dengan rutin
memeriksakan kandungan.
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EPILEPSY

Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf
pusat akibat pola aktivitas listrik yang
berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan
penderitanya mengalami kejang secara
berulang pada sebagian atau seluruh tubuh.

Seseorang dinyatakan menderita epilepsi jika
pernah mengalami kejang lebih dari satu kali
tanpa penyebab yang jelas. Epilepsi dapat
diderita oleh semua kelompok usia, tetapi
biasanya epilepsi dimulai saat masih anak-
anak..
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Kejang
merupakan gejala

utama epilepsi

Kejang pada penderita epilepsi terbagi menjadi
dua tipe, yaitu kejang total dan kejang parsial.
Oleh karena itu, gejala yang menyertai kejang
dapat bervariasi sesuai tipenya.

GEJALA

PENYEBAB

Penyebab epilepsi belum diketahui secara pasti.
Namun, ada beberapa kondisi yang diduga
dapat memengaruhi pola aktivitas listrik otak,
yaitu cedera kepala, meningitis, dan cerebral
palsy.

Riwayat epilepsi pada keluarga
Stroke
Demensia

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat
meningkatkan risiko seseorang terserang
epilepsi, yaitu:

PENGOBATAN

PERTOLONGAN SAAT KEJANG

Baringkan penderita di tempat aman dan
jauhkan dari benda berbahaya atau benda
tajam.
Hindari menggunakan cara kekerasan
untuk menahan gerakan penderita.

Upaya yang harus dilakukan pada kondisi ini
antara lain:

Kontrol secara
rutin ke Dokter

https://www.alodokter.com/kejang
https://www.alodokter.com/cedera-kepala
https://www.alodokter.com/lumpuh-otak
https://www.alodokter.com/demensia


Letakkan bantal atau alas lain untuk
menyangga kepala penderita.
Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam
mulut penderita selama kejang.
Longgarkan pakaian yang ketat, terutama di
bagian leher penderita.
Posisikan kepala penderita miring ke kanan
atau kiri, untuk mencegah muntahan masuk
ke dalam tenggorokan.
Segera panggil bantuan medis dari IGD atau
pusat kesehatan terdekat.
Tetap tenang dan temani penderita sampai
kejangnya berhenti atau sampai petugas medis
datang.
Terus berkomunikasi dengan orang tersebut
sehingga Anda tahu kapan mereka telah sadar.

KOMPLIKASI KEJANG

Tenggelam
Cedera akibat terjatuh
Kecelakaan
Komplikasi kehamilan
Gangguan kecemasan atau depresi

Kejang yang tidak mendapatkan penanganan
dengan tepat berisiko kambuh di waktu yang
tidak terduga. Hal ini dapat membahayakan
kesehatan diri sendiri atau orang lain, misalnya:

Meski jarang terjadi, penderita kejang bisa
mengalami status epileptikus. Kondisi ini
tergolong gawat darurat karena dapat
meningkatkan risiko terjadinya kerusakan otak
permanen, pneumonia aspirasi, bahkan kematian.

PENCEGAHAN KEJANG

Beristirahat dan tidur malam yang cukup
Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
Berolahraga secara rutin
Mengelola stres dengan baik
Tidak menggunakan NAPZA
Menjalani pengobatan untuk kondisi medis
yang sedang diderita

Secara umum, tidak ada cara yang dapat
mencegah kejang. Meski demikian, ada beberapa
upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan
risiko terkena kondisi ini, yaitu:

ALUR PELAYANAN

EPILEPSY DI POLIKLINIK

Pasien dengan gejala kejang bagi remaja dan
dewasa dapat ditangani oleh dokter spesialis Saraf
dan bagi bayi dan anak-anak dapat ditangani oleh
Dotker Spesialis Anak.

Bagi Peserta BPJS dapat terlebih dahulu harus
diperiksa di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1, dan jika
perlu dirujuk maka bawalah surat rujukan
tersebut ke RSU Kota Banjar

Biasanya Pasien akan disarankan untuk
pemeriksaan EEG (Electro EncephaloGram) atau
Rekam Otak dan jika terbukti Epilepsy maka
disarankan untuk berobat secara rutin ke Dokter
Sepsialis Saraf atau Dokter Spesialis Anak

APA ITU EEG

Electroencephalography (EEG) atau pemeriksaan
electroencephalography adalah alat yang
berfungsi untuk mempelajari gambar dari
rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk
teknik perekaman EEG dan interpretasinya. 

Pemeriksaan EEG berguna untuk mendeteksi
aktivitas listrik di otak dengan menggunakan
cakram logam kecil (elektroda) yang dilekatkan
pada kulit kepala. Sel otak berkomunikasi
melalui impuls listrik dan aktif setiap saat,
bahkan ketika sedang tidur. Aktivitas ini
kemudian ditampilkan sebagai garis
bergelombang pada rekaman EEG.

Pemeriksaan EEG
TIDAK SAKIT

keramas sampai bersihdan tidak boleh
menggunakan minyak rambut, lotion dan
sejenisnya..
Ada beberapa obat yang tidak boleh
dikonsumsi  saat akan EEG, lebih baik 
 dikonsultasikan dulu kepada Dokter
Minimal 8 jam sebelum di EEg tidak boleh
mengkonsumi Teh, Kopi, dan coklat
Disarankan untuk mengurangi waktu tidur
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https://www.alodokter.com/tenggelam
https://www.alodokter.com/status-epileptikus-kegawatan-pada-penderita-epilepsi
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