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PENDAHULUAN 

 Pengendalian infeksi (PI) merupakan  upaya 

yang wajib dilakukan oleh setiap dr/drg/nakes 

yang memberikan pelayanan perawatan 

kesehatan pada masyarakat 

 Di Indonesia penyakit infeksi masih menjadi 

masalah kesehatan yg utama 

 Pentingnya PI makin terasa sejak munculnya 

penyakit virus yg menular mel. cairan tubuh 

seperti HBV, HIV, HCV dll 

 



Latar belakang 

 Infeksi masih menjadi masalah kesehatan terbesar di 
Indonesia 

 Infeksi nosokomial terjadi di saryankes, krn terpajan dg 
berbagai mikroorganisme patogen 

 Infeksi sering menyebabkan komplikasi bagi psn dg 
berbagai penyakit sistemik 

 Infeksi dapat diminimalkan dengan berbagai teknik dan 
metode 

 Merupakan Malapraktik bila terjadi infeksi nosokomial yg 
seharusnya dpt dicegah 

 Meningkatkan keberhasilan perawatan 

 Meningkatkan kualitas hidup 

 

 



Mengapa Pengendalian 

Infeksi penting? 

 Penyakit Infeksi yg menular melalui darah dan 

cairan tubuh cukup banyak 

  Dokter/drg/upaya dan sarana yankes / 

yankesgilut dapat berperan sbg agen penular 

 Banyak pengidap virus menular yang tdk 

tampak sakit, menjadi pelanggan drg 

 Drg bidang kerjanya berkontak dg cairan tbh 

pasien: saliva, darah  



Mengapa Infeksi harus 

dikendalikan? 

 Angka kepenyakitan akibat infeksi msh tinggi 

 Penyakit menular seharusnya dpt dicegah 
dengan pemahaman, dan  perilaku sadar cegah  
yg baik dari Nakes dan masyarakat  

 

 Di negara maju penularan infeksi sudah dapat 
ditekan (diminimalkan) oleh berbagai teknik dan 
metode, sehingga energi dan upaya kes dpt 
difokuskan untuk menanggulangi penyakit 
degeneratif dan non infeksi lainnya lbh baik 



 HIV, HBV, HCV, merupakan infeksi virus 

yang mematikan  

 Ditularkan lwt darah dan cairan tubuh 

 Perlu metode pencegahan infeksi agar 

dokter gigi dapat terlindung, dapat praktik 

dg aman, dan pasien juga tdk takut 

tertular bl menjadi pasien drg  

 



Apa saja infeksi yang 

dikendalikan? 

 Terutama infeksi yg menular dari cairan tubuh, spt  

 HBV  

 HCV  

 HDV 

 HEV 

 HIV  

 PHS,  

 Kelompok virus herpes 

 Dll 

 

 Infeksi airborne : TBC; Flu; Herpangina, HFMD 

 The New Emerging Diseases 



Bagaimana menerapkan 

pengendalian infeksi ? 

 Universal Precaution (UP): 

Rekomendasi dan regulasi 

Resume Occupational safety and health administration 
blood borne pathogens standard 

  Exposure control plan 

  Communication of biohazards 

  Hepatitis B vaccination 

  Post exposure medical evaluation & follow-up 

  Record keepingEngineering & work practice 

  Personal protective equipment 



UP=Universal precaution 

= kewaspadaan universal 

 Standar pengendalian infeksi untuk 

penyakit2 yang menular melalui darah 

 Berlaku universal = tidak membedakan 

apa/siapa yang dirawat, tahu maupun 

tidak tahu tentang status infeksinya 

 Setiap drg harus memahami bahwa 

semua pasien berpotensi menularkan 

penyakit apapun 



Universal Precaution 

 Suatu konsep  yang menanamkan sikap pada para Nakes 
bahwa : semua darah dan bagian tubuh tertentu yang 
berasal dari manusia berpotensi menularkan berbagai jenis 
penyakit yang modus penularannya melalui darah dan 
cairan tubuh. 

 

 Alasan dari penerapan konsep ini, karena orang yg 
membawa kuman di dalam darahnya belum tentu 
menunjukkan tanda2 sakit. 

 

 CDC telah mengembangkan konsep ini menjadi Standard 
Precaution (seluruh cairan tbh : secresi dan excresi, 
mukosa, dan kulit yg tidak utuh) 



UP 

 Metode pencegahan penularan infeksi 

yang standar bagi profesi kesehatan 

 Merupakan 1 paket yang komprehensif, 

sampai pada urusan pembuangan limbah 

medis dan penanganan kecelakaan kerja 



UP meliputi : 

 Hand washing 

 Handling of disposable contaminated sharps 

 Handling of reusable contaminated sharps 

 Restricted activities in the work area 

 Minimizing spatters 

 Specimen containers 

 Servicing of contaminated equipment 

 Personal protective equipment 

 Protective clothing 

 



 Housekeeping 

 Regulated waste 

 Contaminated sharps 

 Contaminated laundry 

 Instrument sterilization 

 

 



Cuci tangan 

 Pencegahan infeksi yang paling penting 

 Harus merupakan kebiasaan yg mendarah 
daging bagi setiap Nakes 

 Harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah 
melakukan tindakan perawatan/ pemeriksaan 
pasien, walau memakai sarung tangan atau 
alat pelindung lain 

 Cuci tangan tdk dpt digantikan dg pemakaian 
sarung tangan 



Jenis cuci tangan 

 Cuci tangan higienis :mengurangi flora 

transien yg di tangan 

 Cuci tangan aseptik : sebelum tindakan 

aseptik pada pasien 

 Cuci tangan bedah : cara aseptik dengan 

antiseptik 



Indikasi cuci tangan 

 Sebelum dan sesudah kontak dg pasien 

 Sebelum dan sesudah menangani 
peralatan yg digunakan pasien 

 Sesudah membuang sampah medis 

 Sesudah dari kamar mandi 

 Sebelum dan sesudah membuang ingus 

 Sebelum dan sesudah makan 

 Sebelum dan sesudah bekerja di sarkes 



Alternatif cuci tangan 

biasa 

 Hanya boleh untuk menggantikan cuci tangan 

biasa, bukan cuci tangan bedah 

 Boleh dilakukan hanya karena tidak mungkin 

melakukan cuci tangan yang standar, misalnya 

karena tdk ada air mengalir 

 Bahan: 100 cc alkohol 70% + 1-2 cc gliserin 

10%, gosokkan pada tangan secara merata 



Alat pelindung 

 Sarung Tangan 

 Masker 

 Kaca mata / pelindung wajah 

 Baju kerja 

 Sepatu tertutup 

Tujuan: melindungi kulit/mukosa dari 
terpajan darah/sekret/cairan tubuh 
pasien 



Penanganan dan 

pembuangan jarum/alat 

runcing atau tajam 

 Gunakan sarung tangan, baju pelindung 
dan sepatu 

 Buang seluruh benda tajam/runcing bks 
pakai pd tempat khusus (tahan pecah/ 
tusukan, bertutup) 

 Isi tdk boleh terlalu penuh (3/4) 

 Masukkan kantung plastik kuning 

 Kirim ke tempat pemusnahan 



Sterilisasi, Desinfeksi, 

antisepsis, dekontaminasi 

 Pisahkan alat langsung buang dg yg 
digunakan ulang dg lebih dulu disiram klorin 

 Pencucian dengan sabun unt membesihkan 
bekas darah, saliva dll (lindungi tangan dg 
sarung tangan RT) 

 Sterilisasi dg pemanasan basah/kering/ 
kimiawi sesuai jenis 

 Bahan kimiaw: Na hipoklorit, formaldehid, 
fenol, yodium, alkohol, glutaraldehid   

 Alat2 KG halus menggunakan cara sterilisasi 
khusus (metode khusus) 



Pengelolaan air limbah dan 

sampah medis (Green 

dentistry) 

 Perlu diatur sedemikian rupa agar alat/ ruang 
yang bersih/steril tdk berdekatan dg 
penampungan limbah/sampah medis  

 Gunakan jasa konsultan utk pengaturan sesuai 
konsep UP dan green dent 

 Menjadi anggota/pelanggan pengelola 
limbah/sampah medis di RS setempat 

 Punya alat incinerator sendiri (mahal) atau 
dibakar sp menjadi abu atau arang 



Tatalaksana luka tusukan/ 

goresan alat bekas pakai 

 Segera cuci luka dg air mengalir sambil ditekan 

agar darah keluar, kemudian dg sabun 

 Lalu beri antiseptik dan tutup luka 

 Identifikasi pasien dan catat data 

kesehatannya , hari, tanggal, jam saat kejadian 

dalam buku catatan kecelakaan kerja tenaga 

kesehatan 

 Laporkan pada komite medik/ Panitia PKK 

 



 

 

 

 Sekian, Terima kasih 


