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DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi

Infeksi yang terjadi pada seseorang penderita yang 

sedang  dirawat atau berobat jalan di RS dan waktu 

dirawat  tidak   sedang   dalam   masa  tunas  suatu 

penyakit menular

Infeksi nosokomial disebut juga Infeksi Rumah Sakit

atau Hospital Associated infection



PenyebabPenyebabPenyebabPenyebab

1.  Bakteri [[[[ Gr (+) / Gr (-) ]]]] 3.  Jamur

2.  Virus                                         4.  Parasit

Cara penularanCara penularanCara penularanCara penularan

V e h i c l e

Sumber infeksi                  Vektor                          Penderita

Intermediate Host



Sumber PenularanSumber PenularanSumber PenularanSumber Penularan

1.  Community acquired infection

2.  Cross infection ( infeksi silang )2.  Cross infection ( infeksi silang )

3.  Infection acquired from the environment

4.  Self infection ( Infeksi diri sendiri )



Community Acquired InfectionCommunity Acquired InfectionCommunity Acquired InfectionCommunity Acquired Infection

• Umumnya    tiap    RS   mempunyai   policy   untuk 

menempatkan penderita dengan penyakit menular

• Problem : bila  diagnosa  tidak   dapat   ditegakkan 

sesaat penderita masuk ke RS  ���� shg  penderita sesaat penderita masuk ke RS  ���� shg  penderita 

bisa menularkan penyakitnya pada penderita lain

• Penyakit yang sering di masyarakat :

- TBC                         - Morbili

- Demam tifoid         - Infeksi streptococcus

- GE yang infektif     - Difteri  

- Hepatitis



Cross InfectionCross InfectionCross InfectionCross Infection

Infeksi ditularkan dari penderita atau staf RS ke 

penderita lain

Infection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From EnvironmentInfection Acquired From Environment
Keadaan lingkungan selalu dituduh sebagai penyebab 

infeksi nosokomial

- Lingkungan kotor dalam RS

- Alat pemeriksaan atau untuk pengobatan

- Infeksi atau keracunan dari makanan yang 

disediakan di RS



Self  InfectionSelf  InfectionSelf  InfectionSelf  Infection

• Penyebab tersering

• Kuman yang ada pada tubuh penderita sendiri yang 

memasuki jaringan tubuhnya dan menimbulkan memasuki jaringan tubuhnya dan menimbulkan 

penyakit

Misalnya : pemberian antibiotik yang tidak rasional 

���� terjadi perubahan pola flora usus

• Flora yang tidak patogen jadi patogen



Faktor yang menentukan terjadi infeksiFaktor yang menentukan terjadi infeksiFaktor yang menentukan terjadi infeksiFaktor yang menentukan terjadi infeksi

1.  Virulensi kuman

2.  Jumlah kuman

3.  Tempat yang rentan pada penderita

4.  Lamanya kontak dengan penyebab infeksi

5.  Daya tahan

6.  Faktor lain



Virulensi kumanVirulensi kumanVirulensi kumanVirulensi kuman

Kuman patogen mempunyai kemampuan untuk menga-

dakan infeksi dan berkembang biak dalam tubuh normal

Jumlah  kumanJumlah  kumanJumlah  kumanJumlah  kuman

• Makin   banyak  jumlah  kuman  yang  masuk,  makin 

banyak yang berkembang biak

• Kuman avirulen dapat jadi patogen bila jumlah cukup 

besar



Tempat yang rentan pada penderitaTempat yang rentan pada penderitaTempat yang rentan pada penderitaTempat yang rentan pada penderita

Kuman   pertama  menyerang  jaringan   harus   berada 

dalam suasana yang cocok

Lamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksiLamanya kontak dg penyebab infeksi
• Apabila organisme yang masuk  dalam  jumlah  yang 

sedikit maka tubuh akan berhasil mengatasinya

• Bila  kuman  yang   jumlahnya   sedikit   mengadakan 

infeksi   terus-menerus   dalam   jangka  waktu  yang 

lama akan memberikan resiko terhadap tubuh



Daya tahan tubuhDaya tahan tubuhDaya tahan tubuhDaya tahan tubuh

Kemampuan seseorang melawan infeksi dipengaruhi 

oleh   mekanisme  daya  tahan  tubuh   dan   keadaan 

kesehatan

Kekebalan Tubuh Meliputi :Kekebalan Tubuh Meliputi :Kekebalan Tubuh Meliputi :Kekebalan Tubuh Meliputi :

• Intak tidaknya tubuh : kulit, selaput lendir

• Normal tidaknya sistem kekebalan humoral dan 

seluler



Keadaan Kesehatan Meliputi :Keadaan Kesehatan Meliputi :Keadaan Kesehatan Meliputi :Keadaan Kesehatan Meliputi :

• Keadaan gizi

• Pengaruh obat-obatan

• Usia muda / tua

• Orang yang menderita sesuatu penyakit daya ����

tahan tubuh rendah



Hal   Penting  Penyebab  Infeksi  NosoHal   Penting  Penyebab  Infeksi  NosoHal   Penting  Penyebab  Infeksi  NosoHal   Penting  Penyebab  Infeksi  Noso----
komial di RSkomial di RSkomial di RSkomial di RS

I.  FAKTOR MAKANAN

- Makanan   yang  disediakan  untuk  penderita  yang 

dirawat memegang peranan penting terhadap out-dirawat memegang peranan penting terhadap out-

break di RS

- Hal ini terjadi bila makanan sudah terkontaminasi

- Makanan dapat sebagai penyebab keracunan ( Food 

poisoning ) atau    infeksi   melalui    kuman   yang 

mengkontaminasi makanan 



• Kebersihan dan disiplin staf sangat diperlukan untuk 

mencegah out-break

PENCEGAHAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN :

1. Dapur yang memenuhi persyaratan

2. Hygiene perseorangan petugas dapur harus terjamin

3. Penyimpanan makanan yang  sudah  dimasak  harus 

terjamin

4. Makanan yang sudah dimasak jangan terkontaminasi 

dengan makanan mentah

5. Cara memasak makanan sangat penting

6. Makanan sebaiknya segera diberikan



II. FAKTOR ALAT

Alat merupakan sumber infeksi nosokomial bila tidak 

tahu cara perawatan dan kebersihannya

Untuk pengobatan :Untuk pengobatan :

Pemberian suntikan, pemasangan infus, 
pemasangan 

kateter, dll

Untuk mendukung pembuatan diagnosa :

Pemeriksaan laboratorium, arteriografi, biopsi, dsb



III.  BAHAN YANG DIPAKAI DI RS

Pakaian, selimut, tempat tidur dan sebagainya

IV. FAKTOR PETUGAS BAIK SEWAKTUIV. FAKTOR PETUGAS BAIK SEWAKTU

- Pemeriksaan

- Memandikan

- Fisioterapi, dsb



Pencegahan UmumPencegahan UmumPencegahan UmumPencegahan Umum

A. COMMUNITY ACQUIRED INFECTION 

1. Edukasi, terutama dokter sehingga dapat membuat 

diagnosa banding penderita yang masukdiagnosa banding penderita yang masuk

2. Ruang rawatan, harus   punya   ruang   isolasi   bila 

diagnosa belum dapat ditegakkan

3. Diagnosa harus dapat ditegakkan sesegera mungkin



B. CROSS INFECTION

• Edukasi harus difokuskan pada  hygiene  dan 

house keeping yang baik dengan :

- Mencuci tangan

- Pembersihan debu

- Pemisahan dari penderita dan  staf yang 

menularkan penyakit 

- Alat yang bersih

• Dokter dan perawat harus  cepat  tanggap  bila 

penderita yang berdekatan menderita penyakit 

yang sama



C. INFECTION ACQUIRED FROM THE ENVIRONMENT

1. Kebersihan ruangan yang baik

2. Kebersihan petugas / staf yang baik

3. Petugas   dapur   harus   yang   berpendidikan   dan 

mengerti  hygiene

D. SELF INFECTION

- Penyebab  terbanyak  dari  infeksi nosokomial :  post 

operative infection, urinary infection dan septicaemia

- Pendidikan untuk staf


