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PENDAHULUANPENDAHULUAN

- Infeksi merupakan salah satu masalah 
kesehatan yang penting pada lanjut usia,

- karena selain sering didapati pada lansia juga 
mempunyai kekhususan di dalam diagnosa dan 
pengobatannya. pengobatannya. 

- Infeksi yang sering pada lansia adalah infeksi 
saluran kemih (ISK), pneumonia, sepsis, 
meningitis, endokarditis,  mortalitasnya mening-
kat beberapa kali lipat dibandingkan dengan 
pada dewasa muda.



FAKTOR MEMUDAHKAN TERJADINYA FAKTOR MEMUDAHKAN TERJADINYA 
INFEKSI PADA LANSIAINFEKSI PADA LANSIA

● kurang gizi,  multipatologi,  mekanisme  pertahanan 

tubuh ↓, faktor lingkungan.

● kulit menjadi tipis dan jaringan lemak yang berkurang 

menyebabkan barier mekanik menjadi berkurang menyebabkan barier mekanik menjadi berkurang 

sehingga kuman menjadi lebih mudah menembus kulit 

dan menyebabkan infeksi seperti selulitis. 

● tekanan-tekanan yang lebih sering pada kulit akibat 

imobilisasi memudahkan terjadinya dekubitus, 

osteomielitis bahkan bakteriemia. 



DIAGNOSISDIAGNOSIS

Diagnosa infeksi merupakan masalah, karena tanda-
tanda klasik dari infeksi sering tidak didapati, seperti 
demam dan lekositosis.

Jika infeksi terjadi, lansia sering menunjukkan gejala-
gejala infeksi yang tidak seperti biasanya, yang gejala infeksi yang tidak seperti biasanya, yang 
berupa anoreksia, nausea, muntah, dan gangguan 
mental. 

Kelainan fisik dan laboratorium sering sulit untuk 
menginterpreta-sikannya, karena banyak lansia telah 
mengalami kelainan pada paru dan saluran kemih, 
seperti ronkhi, bakteriuria, piuria. 



PENGOBATANPENGOBATAN

Pengobatan infeksi pada lansia juga meru-
pakan  masalah  karena  meningkatnya  
bahaya  toksisitas  obat  antimikroba  pada bahaya  toksisitas  obat  antimikroba  pada 
lansia. 



MORTALITASMORTALITAS

Pada lansia, didapati kenaikan mortalitas infeksi 

dibandingkan dengan pada dewasa muda, 

karena gambaran penyakit infeksi pada lansia 

yang tidak khas yang menyebabkan keterlam-

batan di dalam menegakkan diagnosis dan batan di dalam menegakkan diagnosis dan 

pengobatan, ketidaktahuan terhadap penyakit 

yang berat, masalah keuangan dan transportasi, 

lansia yang sangat rentan terhadap tindakan 

yang bersifat invasif baik dalam rangka tindakan 

diagnostik maupun terapeutik, dan lain-lain. 



PREDISPOSISI INFEKSI PADA PREDISPOSISI INFEKSI PADA 

LANSIALANSIA

■ Faktor penderita lansia : keadaan nutrisi, 
imunitas tubuh, penurunan fisiologik berbagai  
organ, proses patologik (komorbid).

■ Faktor kuman : jumlah dan virulensi kuman.■ Faktor kuman : jumlah dan virulensi kuman.

■ Faktor lingkungan : infeksi didapat di masyara-
kat, rumah sakit atau di panti wredha.



MANIFESTASI KLINIK INFEKSI MANIFESTASI KLINIK INFEKSI 

PADA LANSIAPADA LANSIA

1.Gejala demam gejala utama dari infeksi seringkali tidak 
jelas bahkan tidak ada sama sekali pada lansia.
Glickman dan Hilbert :  1/3 yang demam. 

Temperatur tubuh dalam keadaan basal pada lansia 
memang sudah rendah, sehingga dalam keadaan infeksi 
kenaikan temperatur tubuh tidak akan melebihi 101O F kenaikan temperatur tubuh tidak akan melebihi 101O F 
(38,3O C).  

Penderita dengan sepsis sering tidak demam, bahkan 
hipotermia, dan terjadi pada 20 % penderita. 

Tidak adanya demam selain memperlambat diagnosis juga 
menurunkan efek fisiologis dari lekosit dalam melawan 
infeksi, sehingga akan lebih berbahaya.



Yoshikawa menganjurkan adanya kemungkinan 
menderita infeksi pada lansia jika peningkatan 
suhu yang menetap > 2 O F di atas temperatur 
basal, suhu oral > 37,2 O C atau rektal > 37,5 0 

C . 

Peneliti lain: kenaikan temperatur tubuh menjadi 
38,3 O C hanya 40 % yang benar-benar 38,3 C hanya 40 % yang benar-benar 
menderita infeksi



2.Gejala tdk khas

Gejala infeksi yang biasa didapati pada orang dewasa 

sering tidak didapati bahkan berubah pada lansia.

Gejala nyeri yang khas pada apendisitis akut, 

kolesistitis akut, meningitis dan lain-lain sering tidak 

didapati. 

Batuk pada pneumonia hanya berupa keluhan ringan

saja, sehingga oleh penderita dianggap sebagai batuk 

biasa. Gejala pneumonia yang sering didapati berupa 

penurunan kesadaran/konfusio, inkontinensia, jatuh, 

anoreksia dan kelemahan umum2. 



3. Gejala akibat penyakit penyerta(komormid). 

Sering menutupi, mengacaukan bahkan 
menghilangkan gejala khas akibat infeksi, 
padahal penyakit komormid ini sering didapati 
pada lansia.



DIAGNOSISDIAGNOSIS

- gejala spesifik seperti pada infeksi golongan usia 

dewasa muda tidak sulit didiagnosis

- gejala tidak khas biasanya berdasarkan adanya 

kecurigaan atas adanya infeksi. Penurunan kecurigaan atas adanya infeksi. Penurunan 

kemampuan fisik dan nafsu makan yang 

cepat,takhipnu, perubahan status mental dan 

kegelisahan dapat merupakan kecurigaan akan  

adanya tanda infeksi   



- Penurunan kemampuan fisik dan nafsu makan 
yang cepat,takhipnu, perubahan status mental 
dan kegelisahan dapat merupakan kecurigaan 
akan  adanya tanda infeksi.

- Cara yang paling baik mendeteksi infeksi yaitu 
dengan melakukan asesmen geriatri yang pada 
dasarnya mengadakan analisa atas  semua 
aspek, antara lain : fisik, psikis, kognitif, aspek, antara lain : fisik, psikis, kognitif, 
lingkungan, dikonfirmasi dengan pemeriksaan 
laboratorium yang diperlukan misalnya 
pemeriksaan kultur dan tes sensitivitas dari 
sekret/darah/urine, yang harus segera 
dilakukan. 



Kuman penyebab infeksi lansia dibandingkan dengan usia Kuman penyebab infeksi lansia dibandingkan dengan usia 

dewasadewasa

Jenis penyakit Penyebab pada usia 
muda

Penyebab pada 

lansia

Pneumonia di 

masyarakat

Streptokokus (Str) 

pneumonia

Str.pneumoniae,H.infl
uenzae, Stafilo-

kokus (St) aureus, 
batang Gr (-) batang Gr (-) 

Infeksi saluran kemih E.Coli E.Coli, Proteus Spes, 
Klebsiela Spes, 
batang Gr (-) 

Meningitis Virus, Str.pneumonia Idem + batang Gr (-) 
lain 

Endokarditis 
infeksiosa 

Str.viridans Enterokoki, Str. Pneu-
moniae, Str.viridans

Sepsis Gr(-), Str.aureus Gr(-), M.subkutis, 



●●Pneumonia.Pneumonia.

Diagnosis pneumonia pada lansia ditegakkan jika terdapat 1 

kriteria mayor + 2 kriteria minor, didukung oleh adanya infiltrat 

baru atau perubahan infiltrat yang progresif pada foto thorax.

Kriteria mayor : batuk-batuk, sputum produktif, demam 

(>37,8O C).

Kriteria minor : sesak nafas, nyeri dada, konsolidasi paru pada Kriteria minor : sesak nafas, nyeri dada, konsolidasi paru pada 

pemeriksaan fisik, lekositosis (> 12.000/mm3). 



Bakteri penyebab pneumonia dapat diduga dari Bakteri penyebab pneumonia dapat diduga dari 

lingkungan/tempat lansia mendapat infeksilingkungan/tempat lansia mendapat infeksi

Tempat infeksi Penyebab 

Pneumonia yang didapat di 

masyarakat

Str.pneumonia,H.influenzae,

M.catarrhahalis,St.aureus,G

NB (gram negative enteric 

bacilli), Atypical agents 

(mycoplasma, chlamydia, 

legionella)

Pneumonia yang didapat di 

panti wredha

Str.pneumoniae, GNB, St.aureus, 
H.influenzae, anaerob, atypical 
agents.

Pneumonia yang didapat di rumah 

sakit.

GNB (seperti klebsiella 
pneumoniae, pseudomonas 
aeruginosa), St.aureus, 
polimikrobial.. 



●●ISKISK..

Diagnosa sering tidak spesifik, pada kebanyakan 
penderita hanya merupakan perubahan mental 
berupa konfusio. Oleh karena itu, perlu dibantu 
dengan pemeriksaan mikroskopik, pewarnaan 
Gram dan kultur dari urine.Gram dan kultur dari urine.

ISK merupakan penyebab infeksi yang paling 
sering pada lansia.    



Beberapa faktor yang Beberapa faktor yang 

menyebabkan bakteriuriamenyebabkan bakteriuria

Wanita Kurangnya efek estrogen pada 
mukosa genital wanita menyebab-
kan hilangnya laktobasili. 
Obstruksi karena kelemahan 
dasar panggul.

Pria. Kurangnya sekresi antibakteri dari Pria. Kurangnya sekresi antibakteri dari 
prostat.

Neurogenic Bladder karena : Hipertrofi prostat yang menyebab-
kan tidak sempurnanya pengo-
songan bladder. 

Diabetes, penyakit serebrovasku-
ler, Parkinson, penyakit Alzhei-
mer.

Obat-obatan (dapat 

mempengaruhi 

pengosongan kandung 

Obat penenang, antidepresi, 
imobilisasiyang lama, 
pemasangan kateter yang 



Kuman yang paling sering didapati di dalam urine wanita 

lansia adalah Gram negatif yaitu E.coli, baik penderita 

rawat jalan dan di panti rawat wredha, sedangkan 

pada pria lansia adalah proteus mirabilis. 

Kuman lainnya yang sering adalah GNB, k.pneumoniae, 

enterobakter cloacae, sitrobakter freundii, P.aerugino-

sa, dan Providensia stuartii.

Dari bakteri gram positip yang paling sering didapati di Dari bakteri gram positip yang paling sering didapati di 

dalam urine adalah stafilokokus, enterokoki, strepto-

kokus grup B. 

Bakteriuria akibat pemasangan kateter biasanya 

polimikrobial dengan adanya 2 atau lebih dari kuman 

ini dan kuman-kuman lainnya. 



● Infeksi jaringan lunak.

Dekubitus sering didapati pada lansia oleh karena 
penyakit kronik dan keadaannya lemah, dengan 
komplikasi osteomielitis.

Diagnosis  dengan irigasi saline setelah disingkirkan 
jaringan nekrotik dan luka dimasase serta cairan 
dikultur. 

Kuman aerobik yang paling sering didapati adalah 
stafilokoki, enterokoki, P.mirabilis, E.coli, dan 
P.aeruginosa. P.aeruginosa. 

Bakteri anaerob berupa peptostreptokoki, bakteroides 
fragilis, dan klostridium sp. 

Bakteriemia yang berasal dari dekubitus disebabkan 
oleh P.mirabilis, E.coli, P.aeruginosa, klebsiela sp, 
st.aureus, atau B.fragilis 



● Endokarditis.

Sering terjadi pada lansia akibat kelainan dan 

pemasangan katub jantung, alat prostetik, 

intravaskuler, yang sebahagian besar disebabkan 

streptokokus dan stafilokokus.

● Diare infeksi.

Faktor yang memudahkan terjadinya diare pada lansia 

karena aklorhidria, menurunnya motilitas, penggunaan 

antibiotik yang terlalu sering atau terlalu lama 

(clindamisin dan beta laktam). Pada umumnya 

disebabkan virus, klostridium. Penyebab lain: shigela, 

salmonela  



PENGOBATANPENGOBATAN

● Terapi Antibiotik

Pemberian antibiotik tergantung pada kuman 
patogen yang didapati. Regimen pengobatan di 
bawah ini merupakan terapi empirik sampai bawah ini merupakan terapi empirik sampai 
diagnosis mikrobiologik diperoleh.



●●●● PneumoniaPneumonia

Doksisiklin in vitro efektif terhadap kebanyakan 
str. pneumonia yang didapat di masyarakat :
terapi empirik antibiotik yang dianjurkan adalah 
fluoroquinolon yang mempunyai efektifitas 
tinggi terhadap str.pneumoniae, juga makrolid 
atau doksisiklin. Golongan quinolon yang terse-
dia saat ini adalah siprofloksasin, ofloksasin, dia saat ini adalah siprofloksasin, ofloksasin, 
levofloksasin, sparfloksasin, grepafloksasin dan 
trovafloksasin. 



Obat-obat yang lebih baru seperti makrolid, 
azitromisin dan klaritromisin lebih baik 
ditoleransi dibandingkan dengan eritromisin, 
efektif terhadap Str.pneumoniae dan semua 
atypical agents. 

Golongan makrolid kecil efeknya terhadap GNB
kecuali pada H.influenzae dan tidak dapat 
dijamin efektifitasnya terhadap st aureus. 

Untuk mendapatkan efek samping yang minimal Untuk mendapatkan efek samping yang minimal 
dan interaksi obat-obat yang relatif sedikit maka 
golongan fluoroquinolon yang digunakan bagi 
pasien pneumonia berobat jalan yang didapat 
di masyarakat adalah  levofloksasin, yang 
diberikan 7-14 hari.



Doksisiklin in vitro efektif terhadap kebanyakan str. Pneumoniae, 
H.influenzae, dan atypical agents, sedangkan efeknya terhadap
GNB dan st. aureus tidak dapat dijamin. 

Antibiotik lainnya yang dianjurkan pada pneumoni yang didapat d
masyarakat adalah amoksisilin/asam klavulanat atau sefalosporin
generasi ketiga, tetapi obat-obat ini kurang efektif terhadap 
atypical agents dan tidak efektif terhadap st. aureus. 

Clindamisin merupakan kemungkinan obat pilihan lainnya, jika 
disangkakan aspirasi pneumonia karena kuman anaerob.

Jika penderita dirawat di rumah sakit, menunggu hasil kultur Jika penderita dirawat di rumah sakit, menunggu hasil kultur 
dianjurkan pemberian  levofloksasin secara parentral sebagai 
terapi empirik. Alternatif lain ceftriakson atau piperasilin-
tazobaktam dengan atau tanpa makrolid. Lama pengobatan 
minimal 7 hari, sedangkan yang disebabkan st aureus atau 
enterobakteriaceae harus diobati 10-14 hari dengan terapi 
parentral.



Pneumonioae, H.influenzae, dan atypical agents, sedangkan 
efeknya terhadap GNB dan st. aureus tidak dapat dijamin. 
Antibiotik lainnya yang dianjurkan pada pneumoni yang didapat 
di masyarakat adalah amoksisilin/asam klavulanat atau 
sefalosporin generasi ketiga, tetapi obat-obat ini kurang efektif 
terhadap atypical agents dan tidak efektif terhadap st. aureus. 
Clindamisin merupakan kemungkinan obat pilihan lainnya, jika 
disangkakan aspirasi pneumonia karena kuman anaerob.

Jika penderita dirawat di rumah sakit, menunggu hasil kultur 
dianjurkan pemberian  levofloksasin secara parentral sebagai 
terapi empirik. Alternatif lain ceftriakson atau piperasilin-terapi empirik. Alternatif lain ceftriakson atau piperasilin-
tazobaktam dengan atau tanpa makrolid. Lama pengobatan 
minimal 7 hari, sedangkan yang disebabkan st aureus atau 
enterobakteriaceae harus diobati 10-14 hari dengan terapi 
parentral.



Pneumonia yang didapat di panti rawat wredha, pilihan obat  
levofloksasin, kombinasi dengan clindamisin jika disangkakan 
adanya kuman anaerob. Lama pengobatan minimal 10 hari 

Pneumonia yang didapat di rumah sakit, yaitu pneumonia yang 
didapat paling sedikit 48 jam setelah masuk rumah sakit dan 
tidak sedang dalam masa inkubasi sewaktu masuk rumah sakit. 
Terapi empirik harus memadai terhadap pneumonia yang 
disebabkan GNB, yaitu P.aeroginosa dan St.aureus. Golongan 
antibiotik beta-laktam dianjurkan untuk GNB, yaitu piperasilin-
tazobaktam, seftazidim, sefepim, imipenem, meropenem, dan 
aztreonam. Aminoglikosida seperti gentamisin ditambahkan aztreonam. Aminoglikosida seperti gentamisin ditambahkan 
untuk mendapatkan efek sinergistik, terutama untuk infeksi 
yang disebabkan oleh pseudomonas aeruginosa. 

Alternatif dari beta-laktam adalah fluoroquinolon yang efektif 
untuk P.aeruginosa dapat digunakan bersama-sama 
aminoglikosida. Lama pengobatan 10-14 hari.



●●●●ISK.ISK.

ISK atas : terapi empirik dilakukan sebelum dapat hasil 
kultur dengan berpedoman kepada penyebab ISK 
yang telah diuraikan di atas. 

Jika diduga penyebabnya enterokoki maka terapi yang 
sesuai adalah ampisilin/amoksisilin secara oral, 
dengan atau tanpa aminoglikosida. 

Jika diduga karena GNB maka sefalosporin atau Jika diduga karena GNB maka sefalosporin atau 
ureidopenisilin (dengan atau tanpa aminoglikosida) 
atau pilihan yang lebih disukai adalah fluoroquinolon 
(siprofloksasin atau levofloksasin). Lama pengobatan 
14 hari bagi pria maupun wanita. 

ISK bawah : terapi empirik dengan fluoroquinolon pada 
wanita 3 hari dan pria 7-10 hari.



Bakteriuria asimtomatik : Bakteriuria pada 
lansia dengan atau tanpa pemasangan kateter 
tidak memerlukan pengobatan karena tidak ada 
keuntungannya, kecuali jika pasien akan 
mengalami tindakan invasif urologik, seperti 
sistoskopi atau prostatektomi, dan dalam hal ini 
pemberian antimikroba terhadap organisme pemberian antimikroba terhadap organisme 
penyebab harus sudah dimulai 12 jam sebelum 
dilakukan tindakan, dengan tujuan mengurangi 
beratnya bakteriuria pada waktu dilakukan 
tindakan dan dengan demikian mengurangi 
insidens bakteriemia akibat tindakan tadi 



●●●● Infeksi Jaringan lunak.Infeksi Jaringan lunak.

Terapi antimikroba dianjurkan jika didapati bakteriemia, 
selulitis, osteomielitis atau jika demam dipikirkan 
disebabkan oleh dekubitus yang mengalami infeksi. 

Regimen pengobatan yang efektif adalah piperasilin-
tazobaktam, atau karbapenem, trovafloksasin sebagai 
obat tunggal, atau siprofloksasin maupun seftazidim 
dalam kombinasi dengan metronidazol atau 
obat tunggal, atau siprofloksasin maupun seftazidim 
dalam kombinasi dengan metronidazol atau 
clindamisin.

●● Endokarditis.

Terapi empirik dengan ampisilin, atau sefalosporin, 
aminoglikosida, dan vankomisin jika alergi penisilin. 
Lama pemberian 4-6 minggu.



●●●● Diare infeksi.Diare infeksi.

Metronidazol merupakan pilihan obat yang 
disebabkan klostridium , diberikan 7-10 hari 
atau vankomisin.

●Terapi suportif.

Memperbaiki status gizi dengan pengaturan diet Memperbaiki status gizi dengan pengaturan diet 
yang baik, hidrasi yang cukup, pemberian 
vitamin (A,C,D,E) dan mineral (Fe,Cu,Zn) 
seringkali mempercepat penyembuhan 
penderita.  



THANK YOU


