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EmergingEmerging DiseaseDisease forfor TBTB
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A. TUJUAN

� Mencapai angka kesembuhan yang 

tinggi

� Mencegah putus berobat.

� Mengatasi efek samping obat jika timbul

� Mencegah resistensi � Mencegah resistensi 

B. PENGAWASAN

� Pengawasan terhadap pasien TB 

dilakukan oleh PMO. 



� Yang dapat menjadi PMO :

� 1. Petugas kesehatan 

� 2. Orang lain (kader, tokoh masyarakat)

� 3. Suami/ Istri/ Keluarga/ Orang serumah

C. LANGKAH PELAKSANAAN DOTC. LANGKAH PELAKSANAAN DOT

� Dalam melaksanakan DOT sebelum 

pengobatan pertama kali dimulai, pasien 

diberi penjelasan bahwa harus ada 

seorang PMO dan PMO tersebut harus ikut 

hadir untuk mendapat penjelasan 

tentang DOT.



D. PERSYARATAN PMO

� PMO bersedia dengan sukarela membantu 

pasien TB sampai sembuh selama 

pengobatan dengan OAT dan menjaga 

kerahasiaan penderita HIV / AIDS

E.  TUGAS PMO E.  TUGAS PMO 

� Bersedia mendapat penjelasan di poliklinik

� Melakukan pengawasan terhadap pasien 

dalam hal minum obat.

� Mengingatkan pasien untuk pemeriksaan 

ulang dahak sesuai jadwal yang telah 

ditentukan.



� Memberi dorongan terhadap pasien 

untuk berobat secara teratur hingga 

selesai.

� Mengenali efek samping ringan obat, dan 

menasehati pasien agar tetap mau 

menelan obat.

� Merujuk pasien bila efek samping semakin � Merujuk pasien bila efek samping semakin 

berat.

� Melakukan kunjungan rumah

� Menganjurkan anggota keluarga untuk 

memeriksa dahak bila ditemui gejala TB



F. PENCATATAN DAN PELAPORAN 

� Pencatatan dan Pelaporan yang baku 

meliputi beberapa item/ formulir yaitu :

1. Kartu pengobatan (TB 01)

2. Kartu identitas penderita (TB 02)

3. Register laboratorium TB (TB 04)

4. Formulir pindah penderita TB (TB 09)

5. Formulir hasil akhir pengobatan dari    

penderita TB pindahan (TB 10)
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International Standard For 

Tuberculosis Care (ISTC)

Didukung oleh :

• World Health Organization (WHO)

• Dutch Tuberculosis Foundation (KNCV)• Dutch Tuberculosis Foundation (KNCV)

• American Thoracic Society (ATS)

• International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

• US Centers for disease control & prevention

• Stop TB Partnership

• Indian Medical Association



TUJUAN 

• Memberi gambaran penanganan TB yang diterima luas

disetiap tingkat pelayanandisetiap tingkat pelayanan

• →→→→ semua praktisi (pemerintah dan swasta)

• →→→→ harus menggunakannya dalam menangani pasien

yang diduga atau menderita Tb



TUJUAN 

�Memfasilitasi hubungan kerjasama yang efektif antar provider

dalam memberikan pelayanan bermutu tinggi kepada pasien Tb :

• Semua usia

• BTA positif atau negatif

• Ekstra paru

• MDR

• Ko-infeksi Tb-HIV



ISTC DI INDONESIA 

• Sudah diterima dan didukung oleh IDI dan berbagai organisasi

profesi (PDPI, PAPDI, IDAI, POGI, PAMKI….)

• Dalam fase sosialisasi

• Akan diimplementasikan sebagai pilot project di Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah



• Standar dan guideline saling melengkapi

• Standard saling melengkapi dengan program lokal• Standard saling melengkapi dengan program lokal

atau nasional sesuai rekomendasi WHO

• Standar tidak untuk menggantikan guideline



ISTC

Terdiri atas 17 standar

• 6 standar diagnosis

• 9 standar terapi

• 2 standar tanggung jawab kesehatan masyarakat



� Setiap individu dengan batuk produktif selama 2-3 

minggu atau lebih yang tidak dapat dipastikan 

penyebabnya harus di evaluasi untuk tuberkulosis

• Mengapa 2-3 minggu?

• Penelitian di India (2005)

- Kasus Tb yang terdeteksi meningkat

46% pada pemeriksaan setelah batuk 2

minggu dibanding batuk 3 minggu



� Semua pasien yang di duga 

penderita TB paru

(dewasa,remaja,dan anak-anak 

yang dapat mengeluarkan 

dahak) harus menjalani 

pemeriksaan sputum secara pemeriksaan sputum secara 

mikroskopis sekurang-

kurangnya 2 kali dan sebaiknya 

3 kali. 

� Bila memungkinkan minimal 1 

kali pemeriksaan berasal dari 

sputum pagi hari.



� Semua pasien yang di duga penderita TB

ekstraparu (dewasa, remaja dan anak) harus

menjalani pemeriksaan bahan yang didapat dari

kelainan yang dicurigai. Bila tersedia fasilitas dan

sumber daya, juga harus dilakukan biakan dan

pemeriksaan histopatologi.pemeriksaan histopatologi.



• Sedikit M. Tb yang ditemukan pada extra paru

• Pada pleuritis Tb : BTA (+) hanya 5-10%

• Pada meningitis Tb lebih rendah lagi

• Biakan dan pemeriksaan histopatologi lebih penting

(spt biopsi jarum pada kgb)



� Semua individu dengan foto thoraks

yang mencurigakan ke arah TB harus

menjalani pemeriksaan dahak secara

mikrobiologi



� Diagnosis TB paru, BTA negatif harus berdasarkan 

kriteria berikut : 

� negatif paling kurang pada 3 kali pemeriksaan (termasuk 

minimal 1 kali terhadap dahak pagi hari)

� foto thoraks menunjukkan kelainan TB

� tidak ada respon terhadap antibiotik spektrum luas (hindari 

pemakaian flurokuinolon). 

� Bila ada fasilitas pada kasus tersebut harus dilakukan 

pemeriksaan biakan. 

� Pada pasien dengan atau diduga HIV, evaluasi diagnostik 

harus di segerakan



Fig. 1 An Ilustrative Approach to the Diagnosis of Sputum Smear-Negative

Pulmonary Tuberculosis

All patients suspected of having pulmonary Tb 

Sputum microscopy for AFB 

Three negative smears 

Bread spectrum antimicrobialis (exclding anti Tb drugs and fluoroquinolones)

Improvement 

No Improvement 

Repeat sputum microscopy 

One or more positive smear All smear negative 

Chest radiograpgh and physician’s judgement  

TB Non TB



• Pemeriksaan sputum bisa (+) bila terdapat

minimal 10.000 kuman per mililiter sputum.

• Bila jumlah kuman < 1000 per mililiter sputum

maka kemungkinan BTA (+) adalah dibawahmaka kemungkinan BTA (+) adalah dibawah

10%.

• Pada kultur →→→→ hasil positif bila terdapat 100

kuman permililiter sputum.



� Diagnosis TB intrathoraks (paru, pleura, KGB

hilus/mediastinal) pada anak dengan BTA negatif

berdasarkan foto thoraks yang sesuai dengan TB dan

terdapat riwayat kontak atau uji tuberkulin/interferon

gamma release assay positif.

� Pada pasien demikian bila ada fasilitas harus

dilakukan pemeriksaan biakan dari bahan yang

berasal dari batuk, bilasan lambung atau induksi

sputum



� Pada anak biasanya BTA sputum (-) sehingga

penting untuk dilakukan kultur/biakan, uji tuberkulin

dan foto toraks

� Saat ini sedang dikembangkan sistem scoring





� Setiap petugas yang mengobati pasien TB di

anggap menjalankan fungsi kesehatan masyarakat

yang tidak saja memberikan paduan obat yang

sesuai tapi juga dapat memantau kepatuhan

berobat sekaligus menemukan kasus-kasus yangberobat sekaligus menemukan kasus-kasus yang

tidak patuh terhadap rejimen pengobatan. Dengan

melakukan hal tersebut akan dapat menjamin

kepatuhan hingga pengobatan selesai



• Provider / praktisi harus menjamin bahwa

pasien memakan obat hingga selesai

pengobatanpengobatan



� Semua pasien (termasuk pasien HIV) yang belum pernah

diobati harus diberikan paduan obat lini pertama yang

disepakati secara internasional menggunakan obat yang

bioavabilitinya sudah diketahui. Fase awal terdiri dari INH,

rifampisin, pirazinamid dan etambutol diberikan selama 2

bulan. Fase lanjutan yang dianjurkan adalah INH dan

rifampisin yang selama 4 bulanlangsung saat menelanrifampisin yang selama 4 bulanlangsung saat menelan

obat.



� Pemberian INH dan etambutol selama 6 bulan merupakan

paduan alternatif untuk fase lanjutan pada kasus yang

keteraturannya tidak dapat dinilai tetapi terdapat angka

kegagalan dan kekambuhan yang tinggi dihubungkan

dengan pemberian alternatif tersebut di atas kusunya pada

pasien HIV. Dosis obat antituberkulosis ini harus mengikuti

rekomendasi internasional.

� Fixed dose combination yang terdiri dari 2 obat yaitu INH

dan rifampisin. Yang terdiri dari 3 obat yaitu INH,

rifampisin, pirazinamid, dan yang tediri dari 4 obat yaitu

INH, rifampisin, pirazinamid, dan etambutol sangat

dianjurkan khususnya bila tidak dilakukan pengawasan



� Untuk menjaga dan menilai kepatuhan terhadap

pengobatan perlu dikembangkan suatu pendekatan yang

terpusat kepada pasien berdasarkan kebutuhan pasien

dan hubungan yang saling menghargai antara pasien dan

pemberi pelayanan. Supevisi dan dukungan harus

memperlihatkan kesenseitifan gender dan kelompok usiamemperlihatkan kesenseitifan gender dan kelompok usia

tertentu dan sesuai dengan intervensi yang dianjurkan dan

pelayanan dukungan yang tersedia termasuk edukasi dan

konseling pasien.



� Elemen utama pada strategi yang terpusat kepada pasien

adalah penggunaan pengukuran untuk menilai dan

meningkatkan kepatuhan berobat dan dapat menemukan

untuk terjadi ketidak patuhan terhadap pengobatan.

Pengukuran ini dibuat khusus untuk keadaaan masing-

masing individu dan dapat diterima baik oleh pasienmasing individu dan dapat diterima baik oleh pasien

maupun pemberi pelayanan. Pengukuran tersebut salah

satunya termasuk pengawasan langsung minum obat oleh

PMO yang dapat diterima oleh pasien dan sistem

kesehatn serta bertanggunhjawab kepada pasien dan

sistem kesehatan





� Respon terapi semua pasien harus di monitor. Pada

pasien TB paru penilaian terbaik adalah dengan

pemeriksaan sputum ulang (2x) paling kurang pada

saat menyelesaikan fase awal (2bulan), bulan kelima

dan pada akhir pengobatan.

� Pasien dengan BTA+ diberikan obat dengan modifikasi� Pasien dengan BTA+ diberikan obat dengan modifikasi

yang tepat (sesuai standar 14 dan 15).

� Penilaian respon terapi pada pasien TB paru

ekstraparu dan anak-anak, paling baik dinilai secara

klinis. Pemeriksaan foto toraks untuk evaluasi tidak

diperlukan dan dapat menyesatkan (misleading)





� Pencatatan tertulis mengenai semua pengobatan 

yang diberikan respons bakteriologis dan efek 

samping harus ada untuk semua pasien



PENCATATAN PELAPORAN PENTING 

UNTUK 

• Pasien pindah• Pasien pindah

• Pelacakan pasien DO

• Penilaian MDR

• Efek samping



� Pada daerah dengan angka prevelans HIV yang tinggi di 

populasi dengan kemungkinan co infeksi TB-HIV, maka 

konseling dan pemeriksaan HIV diindikasikan untuk 

seluruh TB pasien sebagai bagian dari penatalaksanaan 

rutin. Pada daerah dengan prevalens HIV yang rendah, 

konseling dan pemeriksaan HIV hanya diindikasikan pada konseling dan pemeriksaan HIV hanya diindikasikan pada 

paasien TB dengan keluhan dan tanda tanda yang diduga 

berhubungan dengan HIV dan pada pasien TB dengan 

riwayat resiko tinggi terpajan HIV.



Recommended treatment for persons not treated previously



� Semua pasien TB-HIV harus dievaluasikan untuk

menentukan apakah mempunyai indikasi untuk diberi

terapi antiretroviral dalam masa pemberian OAT.

Perencanaan yang sesuai untuk memperoleh obatPerencanaan yang sesuai untuk memperoleh obat

antiretroviral harus dibuat bagi pasien yang memenuhi

indikasi.

� Semua pasien TB-HIV harus mendapat kotrimoksasol

sebagai profilaksis untuk infeksi lainnya.



� Penilaian terhadap kemungkinan resistensi obat harus

dilakukan pada semua pasien yang berisiko tinggi

berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, pajanan

dengan sumber yang mungkin sudah resisten dandengan sumber yang mungkin sudah resisten dan

prevalens resistensi obat pada komunti. Pada pasein

dengan kemungkinan MDR harus dilakukan

pemeriksaan kultur dan uji sensitify terhadap INH,

rifampisin dan etambutol



� Pasien TB dengan MDR harus diterapi dengan paduan

khusus terdiri atas obat-obat lini kedua. Paling kurang

diberikan 4 macam obat yang diketahui atau di anggap

sensitif dan diberikan selama paling kurang 18 bulan.sensitif dan diberikan selama paling kurang 18 bulan.

Untuk memastikan kepatuhan diperlukan pengukuran

yang berorientasi kepada pasien. Konsultasikan

dengan pakar di bidang MDR harus dilakukan.



� Semua petugas yang melayani pasien TB harus

memastikan bahwa individu yang punya kontak

dengan pasien TB harus di evaluasi (terutama anak

usia dibawah 5 tahun dan payandang HIV yang punya

kontak infeksius harus di evaluasi baik untuk

pemeriksaan TB yang laten mau pun yang aktifpemeriksaan TB yang laten mau pun yang aktif



� Semua petugas harus melaporkan

baik TB kasus baru maupun kasus

pengobatan ulang dan

keberhasilan pengobatan ulang

dan keberhasilan pengobatan

kepada kantor dinas kesehatankepada kantor dinas kesehatan

setempat sesuai dengan ketentuan

hukum dan kebijakkan yang

berlaku




