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SAMBUT AN SERI KESEHA TAN 

Kemampuan intelektual dan tubuh yang sehat merupakan sumber daya 
manusia yang handal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. 
Dalam bcrbagai program pClllbangunan bangsa, pClllcrintah Indonesia sclalu 
berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk peningkatan 
kesehatan masyarakat Indonesia, terutama yang tersebar di wilayah pedesaan, 
khususnya dcsa-dcsa tcrpcncil, tcrmasuk dcsa-dcsa di Maluku Utara. 

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu sektor 
pembangunan nasionaiindonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh 
karen a itu pembinaan kesehatan masyarakat mesti ditangani melalui berbagai 
cara-cara yang dapat membantu rnasyarakat terutama yang berada di pedesaan 
yang jauh dari pusat-pusat pelayanan kesehatan. 

Dengan diterbitkannya Seri Kesehatan oleh SIL International diharapkan 
dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan. 

Terbitan Seri Kesehatan berisikan berbagai petunjuk kesehatan sederhana 
tentang hidup sehat rneliputi, berbagai cara pencegahan penyakit, cara 
pengobatannya, dan menjaga kebersihan lingkungan yang disajikan dalam 
bentuk cerita yang mcnarik dcngan mcnggunakan bahasa yang sedcrhana. 

Scri Kesehatan ini mcmuat berbagai jcnis pcnyakit yang sering mcnycrang 
masyarakat pedesaan khususnya di Maluku. Kami yakin bahwa kehadiran Seri 
Kcschatan ini akan sangat Illcmbantu Kanwil berbagai dcpartcmcn, khususnya 
Departemen Kesehatan, dalam pelaksanaan tugasnya di Propinsi Maluku Utara. 
Buku-buku ini sangat baik untuk dibaca olch keluarga maupun organisasi 
kemasyarakatan. 

Seri Kesehatan ini dibuat dengan menggunakan bahasa Galela, untuk 
mengajak penduduk Galela agar suka membaca dan belajar bahasa Galela 
sehingga bahasa ini dapat berkembang dan dilestarikan dalam kehidupan 
mereka. Di samping itu, penggunaan buku-buku ini akan rnenolong 
meningkatkan kelancaran mernbaca bagi orang di pedesaan, dan tidak sebagai 
pengganti rnantri atau dokter di puskesmas maupun di rumah sakit. 

Kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima 
kasih yang tulus kepada penyusun atas jerih payah dan pengorbanannya 
sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

Kami berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 
terutama mereka yang berkecimpung dalam bidang kesehatan di Kecamatan 
Galela. Sernoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menolong kita dalam 
usaha meningkatkan kesehatan rnasyarakat pedesaan di daerah ini. 
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o sosahu dasosihilo gena ma sihino 0 

gomoma inagoli so ma gai iuudu iwosa de 
igoge nanga lakeka de idadi mara 0 raci moi 
nanga auka. 

Penyakit malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk yang telah 
mengidap parasit malaria. 



Ma deka 0 wange 

mogiowo de motoha 

(15) inagoli aaboloka 

done 0 nyawa 

yagogolika magena 

asa manga sahe 

aasiri ifoloi, de 

yagoga yasidodirine, 

de manga galasahu 

10 iuhi eko 

ISUpU 

aasihilo. 

/ 

Sekitar 15 hari setelah digigit nyamuk, maka penderita akan 
menderita sakit kepala yang hebat, menggigil, demam dan berkeringat. 
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o gornorna rna gogoga done idadi rna 

deka 0 wange rnoi sidago 0 wange saange, 

nakoso pornasouwa eko rna sou yadahewa 

eko rna sou panakowa. 

Serangan demam dapat terjadi antara satu sampai tiga hari bila 
penderita tidak memperoleh pengobatan yang tepat dan memadai. 
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Nakoso 0 nyawa moi 0 gomomama 

gogoga widahe, una magena done 

witotuhudu so womanara 10 wodupawa 

koloko 0 nyawa ibobusengi. Ena gena, 

ka witotuhudu 

de awi rohe 

datubuso, 

Jika seseorang terserang penyakit malaria, ia tidak bisa melakukan 
pekerjaan seperti orang yang sehat, misalnya 

• tidak bersemangat untuk bekerja, 
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imagogora 10 
yaakuwa, de 

itagi sakola 10 iholu. 

sn:OUH 
DASAB 

• tidak bisa berolahraga, dan 
• tidak bisa pergi ke sekolah. 
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Kanaga 0 nyawa moi la 0 gomoma ma 
gogoga midaheka done ami rohe ilamahangi 
de ami bobolo de ami rohe 10 imasidisiriku. 

Apabila seseorang sedang menderita penyakit malaria, maka 
tubuhnya akan selalu terasa lemah dan sakit. 
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Nakoso 0 gornorna rna gogoga upa 
inadahe so pornaidu gena bilasu nanga 
dangi de rna kalarnbuka la upa 0 gornorna 
inagoli. 

Agar dapat mencegah penyakit malaria, maka tidurlah senantiasa 
di tempat tidur yang memakai kelambu. 
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o gomoma ma igu kanaga 0 ake 

imasilelepaka, SO bilasu ngone podebi kiaka 

o boraka, 0 papala, de 0 beleke la 0 ake 

kagena upa imasiehaye ma ngale 0 
. . 

gomoma ma Igu paslsa. 

Nyamuk bersarang dimana ada genangan air.Untuk memberantas 
sarang nyamuk, bersihkanlah tempat-tempat yang ada genangan air. 
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Nakoso 0 dodagi rna rabaka gena bilasu 
pornasitiba nanga baju rna gia ikukuruku de 
nanga calana 10 ikukuruku, rna ngale 0 

gornorna upa inagoli. 

Gigitan nyamuk malaria dapat dihindari dengan memakai baju 
berlengan panjang dan celana panjang ketika bepergian pada sore atau 
malam hari. 
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Nakoso 0 nyawa moi la kanaga 0 

gomoma ma gogoga widahewa, una 

magena asa wamake utungu ma bio idala, 

imatero mara 

aku womanara 

wokaeli, de 

aku wosesepa de 

womagogora. 

Jika seseorang tidak menderita penyakit malaria, ia akan 
menikmati banyak keuntungan, seperti 

• bisa bekerja dan 
• bisa berolahraga. 
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o nyawa moi la kanaga awi rohe 

aamagawe so de ma ranoka aku womote 0 

sakolaka womadoto de 0 dokuka ma 

manara 10 waaka. 

sn:OUH 
DASAB 

Seseorang yang sehat juga bisa menikmati kegiatan sekolah dan 
kegiatan desa. 
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Ma Dolomu 

Nako pudupa 0 gomoma ma gogoga 

pafati, bilasu posininga 0 bi moi-moi mara 

komagenena. 

Patebi nanga loloha, 

ma ngale 0 ake upa 

imasilepa. 

Imaaa-maaaka bilasu pomasitiba 

nanga baju ma gia ikukuruku de 

nanga calana ikukuruku. 

dangika bilasu de , 'JI~>Wv',~· ~~'5t/.. 
De pomaidu nang~ , 

ma kalambuka. "WIN,''','' ~~ 
v 

C\ ~I.""",,t'n:"i<"h."~ 
H'i 1t;/i 

Ringkasan 

Agar dapat mencegah penyakit malaria, ingatlah hal-hal yang berikut 
ini. 
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• Bersihkanlah genangan-genangan air. 
• Pakailah baju berJengan panjang dan celana panjang pada 

sore dan malam hari. 
• Tidurlah di tempat tidur yang memakai kelambu. 






