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Pemantauan dan Hasil 

Pengobatan TB

Kuliah EPPIT-14

Departemen Mikrobiologi

FK USU

a.Pemantauan kemajuan pengobatan TB

�Pemantauan hasil pengobatan pada orang

dewasa dilaksanakan dengan pengobatan

ulang dahak secara mikroskopis

�Pemeriksaan dahak secara mikoskopis

lebih baik dibandingkan dengan

pemeriksan radiologis dalam pemantauan

kemajuan pengobatan.
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Pemantauan kemajuan pengobatan TB…

� Laju Endap Darah (LED) tidak digunakan untuk
memantau kemajuan pengobatan

� Untuk memantau kemajuan pengobatan
dilakukan pemeriksaan spesimen sebayak dua
kali (sewaktu dan pagi). Hasil pemeriksaan
dinyatakan negatif bila ke 2 spesimen tersebut
negatif.

� Bila salah satu spesimen atau keduanya positif,
hasil pemeriksaan ulang dahak tesebut
dinyatakan positif.

Prinsip pengobatan TB

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal 
(intensif) dan lanjutan.

Tahap Awal (intensif)

� Pada tahap awal (intensif) pasien minum obat setiap hari
dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah
terjadinya resistensi obat.

� Bila tahap intensif tersebut diberikan secara tepat,
biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam
kurun waktu 2 minggu.

� Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA
negatif (konversi) dalam 2 bulan.
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Prinsip pengobatan TB……

Tahap lanjutan

�Pada tahap lanjutan pasien mendapat

jenis obat lebih sedikit, namun dalam

jangka waktu yang lebih lama

�Tahap lanjutan penting untuk membunuh

kuman persister sehingga mencegah

tejadinya kekambuhan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Ulang Dahak Mikoskopis:

� Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ulang Dahak 
dilakukan berdasarkan Tipe Pasien TB:

1. Pasien baru BTA positif, dengan pengobatan 
kategori 1(Pada minggu terakhir bulan ke 2, ke 5 
dan ke 6).

2. Pasien  baru BTA negatif dan foto thoraks 
mendukung TB, dengan pengobatan kategori 
1(Pada minggu terakhir bulan ke 2, ke 5 dan ke 
6).

3. Pasien BTA positif dengan pengobatan kategori 2 
(Pada minggu terakhir bulan ke 3, ke 7 dan ke 8). 
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Tatalaksana Pasien yang berobat tidak 
teratur:
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Keterangan:

Tindakan pada pasien yang putus obat antara 1-2 bulan dan lama pengobatan 

sebelumnya kuang dari 5 bulan: 

Lanjutkan pengobatan dulu sampai seluruh dosis selesai dan 1 bulan sebelum akhir 

pengobatan harus diperiksa dahak
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b. Hasil Pengobatan Pasien TB BTA positif

� Sembuh
Pasien telah menyelesaikan pengobatannya
secara lengkap dan pemeriksaan ulang dahak
(folow up) hasilnya negatif pada Akhir Pengobatan
(AP) dan minimal satu pemeriksaan follow-up
sebelmnya negatif.

� Pengobatan lengkap
Adalah pasien yang telah menyelesaikan
pengobatannya secara lengkap tetapi tidak
memenuhi persyaratan sembuh atau gagal.

Hasil Pengobatan Pasien TB BTA positif…

�Meninggal

Adalah pasien yang meninggal dalam

masa pengobatan karena sebab apapun.

�Pindah

Adalah pasien yang pindah berobat ke unit

pengobatan lain (dengan register kartu TB

03) dan hasil pengobatannya tidak di

ketahui.
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Hasil Pengobatan Pasien TB BTA positif…

�Default (Putus Berobat/lalai)

Adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan
berturut turut atau lebih sebelum masa
pengobatan selesai dengan BTA positif

�Gagal

Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya
tetap positif pada bulan ke lima atau lebih
selama pengobatan


