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Salam Redaksi

Kerabat paru, Hari Tuberkulosis 2022 atau World TB Day 

diperingati pada 24 Maret. Hari Tuberkulosis (TB) 

Sedunia dibuat untuk meningkatkan kesadaran publik 

tentang konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi dari 

penyakit TB. Menurut WHO, hari ini juga dicanangkan 

untuk meningkatkan upaya mengakhiri epidemi TB 

global. 

Tema Hari TB Sedunia 2022 adalah "Invest to End TB. 

Save Lives." atau "Investasi untuk menghentikan TB. 

Menyelamatkan nyawa". Tema ini menyampaikan 

kebutuhan mendesak untuk menginvestasikan sumber 

daya meningkatkan perjuangan melawan TB dan 

mencapai komitmen untuk mengakhiri TB yang dibuat 

oleh para pemimpin global.

Tanggal 24 Maret menandai hari pada tahun 1882 ketika 

Dr Robert Koch mengumumkan bahwa dia telah 

menemukan bakteri penyebab TB, yang membuka jalan 

untuk mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit ini. TB 

tetap menjadi salah satu pembunuh menular paling 

mematikan di dunia. Setiap hari, lebih dari 4.100 orang 

meninggal karena TB dan hampir 28.000 orang jatuh 

sakit karena penyakit yang dapat dicegah dan 

disembuhkan ini.

Mari bersama kita berantas tuberkulosis dengan 

menerapkan pola hidup sehat.

Salam sehat paru
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KOINFEKSI TB DAN COVID-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 saat ini menimbulkan 

tantangan serius pada program 

penanganan Tuberkulosis (TB) terutama 

diagnosis dan tatalaksana TB. 

Tuberkulosis dan COVID19 keduanya 

memiliki kemiripan gejala sehingga 

terkadang menjadi sulit dibedakan dan 

hambatan dalam penegakan diagnosis 

menyebabkan keterlambatan 

penatalaksanaan pasien.

Tuberkulosis dan COVID-19 saat ini 

merupakan dua penyebab utama 

kematian akibat infeksi. Penelitian 

Stochino et al tahun 2020 menunjukkan 

adanya interaksi antara M.tb dengan 

SARS-CoV-2. Penelitian systematic 

review Mosquer et al tahun 2021 

menunjukkan bahwa TB aktif dan 

riwayat TB sebelumnya memiliki kaitan 

dengan risiko COVID-19 dan prognosis 

yang buruk. Tuberkulosis dan COVID-19 

memiliki beberapa kesamaan yaitu 

transmisi melalui airborne, terutama 

menginfeksi paru, menunjukkan gejala 

sama, dan determinan sosial yang mirip. 

Namun, Mycobacterium tuberculosis 

(M.Tb) dan SARS-CoV-2 memiliki 

perbedaan patogenesis sehingga 

interaksi di antara kedua patogen perlu 

dipahami untuk pencegahan dan 

penanganan koinfeksi TB dan COVID-19.

oleh dr. Jatu Aviani,Sp.P

PATOGENESIS

Severe acute respiratory syndrome 

corona virus 2 bersifat lebih agresif 

dibandingkan M.tb. Severe acute 

respiratory syndrome corona virus 2 

menginduksi pyroptosis imunopatologi 

dan kerusakan jaringan.  Kerusakan 

yang disebabkan oleh M.tb sendiri pada 

paru dan imunitas lokal menyebabkan 

peningkatan risiko infeksi patogen 

airborne lain seperti SARS-CoV-2. 

Koinfeksi TB dan COVID-19 secara umum 

menghambat respons terhadap SARS-

CoV-2 pada awal perjalanan penyakit  

serta stimulus inflamasi  yang berlebihan 

menyebabkan kelemahan sel limfosit.

Koinfeksi TB dan COVID-19 

menyebabkan imunitas host semakin 

menurun sehingga dapatmenyebabkam 

eksaserbasi pada kasus TB aktif atau 

reaktivasi pada kasus TB laten. Koinfeksi 

menyebabkan limfopenia sehingga 

secara langsung akan mengganggu 

regulasi respons imun terhadap patogen. 



  5 |

| LAYANAN MEDIK |

Kondisi limfopenia akan menyebabkan 

peningkatan ekspresi sitokin 

proinflamasi seperti IFN-γ, IL-1β, IL6, IL-

8, IL-12, dan TGF-β sehingga terjadi 

peningkatan ekspresi reseptor ACE2 

pada permukaan sel yang distimulasi 

IFN-γ.

Lesi berongga pada  TB secara 

makroskopik menyebabkan 

pembentukan ulang (remodeling) 

struktur paru. Parenkim yang mengalami 

nekrosis diganti oleh epitel fibrosis 

sehingga terjadi penurunan luas 

permukaan yang mengakibatkan 

penurunan pertukaran udara serta  

hambatan aliran udara akibat 

bronkiektasis dan bronkostenosis, dan 

gangguan drainase cairan paru akibat 

obstruksi kapiler. Perubahan parenkim 

paru menyebabkan gangguan fungsi 

dan pertahanan sistem saluran napas 

bawah sehingga memperburuk respons 

inflamasi terhadap SARS-CoV-2 dan 

rentan terhadap komplikasi berat seperti 

gagal napas. Pasien TB atau riwayat TB 

memiliki prognosis COVID-19 yang lebih 

buruk.

DIAGNOSIS

Koinfeksi TB dan COVID-19 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas 

pasien. Diagnosis koinfeksi TB dan 

COVID-19 berdasarkan gejala dan 

riwayat paparan terhadap M.tb dan 

SARS-CoV-2. Tes diagnostik untuk 

menegakkan diagnosis koinfeksi TB dan 

COVID-19 secara langsung belum ada 

sampai saat ini.  Penelitian mengenai 

koinfeksi bakteri pada pasien COVID-19 

oleh Lewandowski et al tahun 2019 

menyatakan pengurutan dengan 

nanopore. Molekul DNA atau RNA 

tunggal diurutkan tanpa dilakukan 

amplifikasi polymerase chain reaction 

(PCR) atau labeling kimia. Pengurutan 

metagenomik dengan nanopore berhasil 

mendeteksi virus Influenza, virus Corona, 

dan bakteri pada sampel swab 

tenggorok dalam waktu 6-10 jam.

Penelitian oleh Stochino et al tahun 2020 

pada 20 pasien koinfeksi TB dan COVID-

19 di Italia menunjukkan 65% pasien 

mengalami gejala batuk dan demam. 

Perbandingan foto toraks setelah pasien 

terdiagnosis COVID-19 menunjukkan 

tujuh pasien mengalami perburukan lesi 

TB, dan satu pasien tidak mengalami 

perubahan. Limfositopenia didapatkan 

pada 13 pasien dan trombositopenia 

pada satu pasien. Peningkatan kadar 

transaminase ditemukan pada dua 

pasien dengan riwayat anti-TB drug-

induced hepatitis. Peningkatan D-dimer 

didapatkan pada 19 pasien.
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TATA LAKSANA

Tatalaksana TB oleh Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) tahun 2019 

menyatakan bahwa pengobatan TB 

paru diberikan dalam dua tahap yaitu 

tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap 

awal berupa pemberian obat yang 

bertujuan menurunkan jumlah bakteri 

dan meminimalisir pengaruh sebagian 

bakteri yang sudah resisten sebelum 

pengobatan. Tahap lanjutan berupa 

pengobatan yang bertujuan 

membunuh sisa kuman di dalam tubuh. 

Obat antituberkulosis lini pertama 

yang digunakan untuk pasien dewasa 

adalah isoniazid, rifampicin, 

pirazinamid, dan etambutol.

Terapi farmakologis untuk mengontrol 

kerusakan akibat COVID-19 berupa 

obat yang memodulasi respons imun 

tubuh dengan menekan inflamasi 

misalnya kortikosteroid. Penggunaan 

obat imunomodulator harus dievaluasi 

dengan mempertimbangkan riwayat 

penyakit dan karakteristik epidemiologi 

pada populasi lokal. Obat antiinflamasi 

seperti penghambat TNF-α dapat 

meningkatkan kerentanan terhadap 

patogen oportunistik M.tb atau 

mengganggu integritas struktur 

granuloma.  

Kombinasi obat TB dan COVID-19 

menyebabkan interaksi obat. Interaksi 

obat yang penting ada dua yaitu 

interaksi lopinavir/ritonavir dengan 

rifampicin dan interaksi 

lopinavir/ritonavir dengan bedaquline. 

Kombinasi lopinavir/ritonavir dengan 

rifampicin menyebabkan peningkatan 

kadar rifampicin, hepatotoksisitas, dan 

penurunan kadar lopinavir. Interaksi 

lopinavir/ritonavir dengan bedaquline 

menyebabkan pemanjangan corrected 

QT interval (QTc) sehingga 

meningkatkan risiko aritmia. 

Pemantauan echocardiography (ECG) 

direkomendasikan pada pasien yang 

menerima kombinasi lopinavir/ritonavir 

dan bedaquline.
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Sudah menjadi rahasia 

umum bahwa perawat merupakan 

tenaga Kesehatan yang paling dekat 

dengan pasien. Selama 24 jam dalam 

sehari perawat selalu berada di samping 

pasien untuk memenuhi kebutuhan dan 

memberikan asuhan keperawatan 

kepada pasien. Perawat memegang 

peranan penting untuk kesembuhan dan 

keberhasilan pasien dalam pengobatan 

penyakit, terutama penyakit yang 

memerlukan waktu panjang untuk 

pengobatannya. 

Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan jumlah penderita TB terbesar di 

dunia. Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) pada tahun 2020 menyatakan 

bahwa Indonesia merupakan negara 

dengan penderita penyakit Tuberkulosis  

tertinggi kedua di dunia setelah India.  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

melaporkan, terdapat 351.936 kasus 

tuberkulosis  yang ditemukan di 

Indonesia pada 2020. Pengobatan TB 

paru yang memakan waktu lama yaitu 

antara 6 sampai 9 bulan mengakibatkan 

beberapa masalah diantaranya kejadian 

drop out dan ketidakpatuhan minum 

obat.  Drop out adalah penghentian 

pengobatan sebelum waktunya. Hal ini 

merupakan salah satu faktor terbesar 

penyebab kegagalan pengobatan TB, 

demikian juga dengan ketidakpatuhan 

minum obat. Kegagalan pengobatan 

mengakibatkan bakteri penyebab TB 

menjadi resisten terhadap obat TB 

sehingga pengobatan tidak efektif lagi.  

Perawat memiliki peran penting dan 

posisi strategis yang mampu 

berkontribusi dalam memberikan 

pelayanan keperawatan TB. Peran 

perawat dalam pengendalian 

tuberkulosis diantaranya sebagai 

pemberi asuhan keperawatan, sebagai 

educator, kolaborator, coordinator, dan 

advocat yang sangat penting untuk 

mencegah penyebaran penyakit dan 

memastikan keberhasilan pasien dalam 

menyelesaikan pengobatan

oleh Yuli Mustika,S.Kep,Ns,M.Kep

TAAT 
MINUM OBAT
TB MINGGAT

Salah satu penyakit yang 

memerlukan waktu panjang 

untuk pengobatan adalah 

Tuberculosis ( TB ).
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Tentunya keberhasilan pengobatan TB 

tidak hanya ditentukan oleh perawat, 

melainkan membutuhkan kolaborasi 

dan kerjasama dengan berbagai 

profesi Kesehatan lain. Keluarga juga 

memegang peranan penting untuk 

keberhasilan pengobatan. Keluarga 

harus mendukung dan mengawasi 

pasien dalam minum obat serta 

memotivasi dan memfasilitasi pasien 

dalam berobat.

Ada beberapa tips / cara 

minum obat TB yang 

benar supaya 

pengobatan TB 

bisa tuntas 

sampai akhir dan 

dinyatakan 

sembuh :

1. Minum obat 

pada waktu yang 

sama setiap harinya. 

Jika obat diminum pagi 

hari, maka seterusnya obat 

diminum setiap pagi hari sampai 

pengobatan selesai

2. Tempatkan obat di area yang 

mudah terlihat. Misalnya di atas meja 

yang mudah dilihat dan dijangkau

3. Pasang pengingat di mana pun 

yang bisa Anda lihat. Hal ini bisa 

dilakukan dengan menyetting alarm, 

aplikasi Kesehatan pengingat minum 

obat maupun dengan cara membuat

pengingat minum obat yg mudah 

dilihat

4. Gunakan kalender untuk mencatat 

durasi pengobatan. Jika hari ini sudah 

minum obat, berilah tanda di kalender. 

Hal ini berguna untuk mengingat telah 

berapa lama Anda menjalani 

pengobatan TB. Enam atau sembilan 

bulan bukanlah waktu yang singkat. 

Bisa jadi Anda lupa telah minum 

berapa lama sehingga berisiko minum 

obat lebih lama atau bahkan 

terlalu cepat berhenti

5. Libatkan keluarga 

sebagai Pengawas 

Minum Obat 

(PMO). Adanya 

PMO akan 

memonitor 

kepatuhan 

pasien dalam 

minum obat 

sehingga 

diharapkan tidak 

terjadi drop out maupun 

ketidakpatuhan

Dengan adanya kerjasama dan 

kolaborasi antara berbagai profesi 

kesehatan, pasien dan keluarga maka 

pengobatan TB diharapkan berhasil 

dan pasien dinyatakan sembuh. 

Kepatuhan dan ketaatan dalam minum 

obat merupakan kunci utama 

keberhasilan pengobatan TB.  

Penyerahan Sertifikat

Kesembuhan Pasien TB-RO

oleh Direktur Utama RSPAW

| KEPERAWATAN |
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Tuberkulosis (sering disingkat TB atau 

TBC) merupakan penyakit menular yang 

disebabkan basil Mycobacterium 

tuberculosis di saluran pernafasan 

seperti paru maupun organ lainnya. 

Penyakit TBC masih menjadi epidemik di 

dunia maupun Indonesia. Kematian 

penyakit infeksi utama di dunia akibat 

TBC mendekati dua juta dari sekitar 

delapan juta orang yang terinfeksi. 

Secara global, kematian akibat TBC 

pada tahun 2018  adalah 1,5 juta orang, 

meningkat dari tahun 2017 sebesar 1,2 

juta pasien. Jumlah kematian akibat TBC 

di tahun 2020 sekitar 1,85 juta akibat 

efek dari pandemi Covid-19.

Di Indonesia diperkirakan TBC masih 

menduduki peringkat pertama 

penyebab kematian dari penyakit infeksi, 

dan menyumbang 2/3 kasus TBC di 

dunia. Data Kementerian Kesehatan RI 

menunjukkan pada tahun 2019 jumlah 

kasus TBC yang ditemukan 568.289, 

tahun 2020 sebanyak 393.323 dan tahun 

2021 sebanyak 385.295 kasus. Kematian 

akibat TBC diperkirakan 98.000 atau 

setara 11 kematian per jam. Pandemi 

Covid-19 membuat epidemik TBC 

terancam memburuk, seiring

TUBERKULOSIS DAN URGENSI 
PENDIDIKAN RADIOLOGI
oleh Dr.dr. Lilik Lestari, Sp Rad (K) TR

keengganan pasien untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengobatan di rumah 

sakit. 

Untuk menurunkan angka kesakitan 

tuberkulosis, pemerintah terus 

mengupayakan upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bentuk 

kegiatan promosi yang dilakukan antara 

lain penyuluhan kepada masyarakat, 

dimana setiap tanggal 24 Maret 

diperingati sebagai Hari Tuberkulosis 

Sedunia. Surveilans dilakukan melalui 

pemantauan terhadap kejadian dan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

tuberkulosis. Survei ini dilakukan secara 

aktif maupun pasif baik secara manual, 

maupun secara elektronik melalui 

aplikasi Mobile Dashboard berbasis 

Android.

Pemeriksaan radiologi konvensional 

berupa foto Rontgen toraks sering 

digunakan untuk pemeriksaan praktis 

dalam menemukan lesi TBC. 

Pemeriksaan ini melengkapi 

anamnesis pasien TB, 

pemeriksaan fisik, 

dan pemeriksaan 

specimen dahak 

mikroskopis. 
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Pada orang dewasa, tuberkulosis 

sarang-sarang yang terlihat pada foto 

Rontgen biasanya berkedudukan di 

lapangan atas dan segmen apikal lobi 

bawah, walaupun kadang-kadang dapat 

juga terjadi di lapangan bawah, yang 

biasanya disertai oleh pleuritis. 

Agar mampu membuat interpretasi 

yang baik dan benar, seorang radiologis 

harus mengetahui prosedur dan teknik 

tindakan rontgen toraks yang tepat. 

Selain itu juga perlu mengetahui dengan 

baik pembacaan hasil radiologi. Masalah 

lainnya adalah kurangnya tenaga di 

instalasi radiologi rumah sakit sehingga 

menyebabkan tingginya beban kerja. 

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

1014/MENKES/SK/XI/2008, pelayanan 

radiologi rumah sakit adalah bagian dari 

sistem pelayanan kesehatan rumah sakit 

yang menyeluruh. Untuk itu pelayanan 

radiologi harus selayaknya berkualitas. 

Kemampuan melakukan prosedur dan 

pembacaan hasil seorang radiologis 

perlu ditingkatkan melalui pendidikan 

dan pelatihan yang memadai.

Rumah Sakit Pendidikan (teaching 

hospital) adalah rumah sakit yang 

mempunyai fungsi sebagai tempat 

pendidikan, penelitian, dan pelayanan 

kesehatan secara terpadu dalam bidang 

pendidikan kedokteran dan/atau 

kedokteran gigi, pendidikan 

kesehatan lainnya secara multiprofesi. 

Fungsi utama pendidikan di rumah sakit 

adalah pendidikan dan/atau pelatihan 

profesi kesehatan, termasuk radiolog 

teknisi sinar-x, guna memberikan 

pengalaman praktik. Berdasarkan data, 

saat ini beberapa perguruan tinggi 

negeri maupun swasta yang telah 

mempunyai rumah sakit pendidikan 

sendiri, namun mayoritas perguruan 

tinggi kesehatan belum memilikinya. 

Untuk itu diperlukan aliansi strategis 

dalam bentuk kerjasama antara PT 

kesehatan dan rumah sakit untuk 

meningkatkan SDM kesehatan. 

Kerjasama ini meliputi: aliansi lateral, 

yakni kerjasama untuk memperoleh 

keuntungan dari sumber daya yang 

dimiliki misalnya pembelian bersama, 

sharing informasi, pendidikan dan 

pelatihan dan manajemen SDM; aliansi 

integratif, yaitu kerja sama untuk 

memperkuat posisi pasar dan 

meningkatkan keunggulan kompetitif -

dikenal dengan integrasi vertikal.

| PENUNJANG |
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Kesimpulan

Kebutuhan sumber daya manusia 

radiologi menjadi penting untuk 

mendukung upaya pemerintah menekan 

jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia. 

SDM radiologi berperan dalam 

melakukan pemeriksaan foto rontgen 

toraks sebagai penunjang pemeriksaan 

dahak pasien TBC paru. Untuk itu 

menjadi sebuah urgensi pendidikan 

radiologi agar dihasilkan lulusan yang 

kompeten. Kompetensi ini diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan di 

rumah sakit. Agar tujuan ini tercapai, 

diperlukan aliansi strategis lateral 

maupun integratif.
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| SERBA-SERBI |

Anak Tetap Nyaman Pakai Masker

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, 

adanya perhatian khusus dan 

perlindungan ekstra bagi generasi 

penerus bangsa sangat perlu untuk 

dilakukan, terutama bagi anak-anak 

hingga remaja. 

Dengan demikian, menggunakan 

masker sebagai salah satu bagian dari 

penerapan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 juga perlu 

disampaikan dengan pemahaman yang 

baik dan benar kepada anak-anak.

Bagi para orangtua, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan sebelum 

mengenakan masker kepada anak, 

seperti :

Pilih yang cocok dan nyaman untuk 

anak (seperti ukuran, bahan, dll) atau 

buat sendiri masker untuk anak yang 

sesuai standar.

Pastikan anak bisa bernapas dengan 

nyaman, termasuk saat berjalan cepat 

dan berbicara.

Pastikan masker menutupi area mulut, 

hidung, dan dagu tanpa celah pada sisi 

wajah.

Pastikan masker tidak menghalangi 

pandangan anak.

Ganti masker anak maksimal tiap 4 jam 

sesuai anjuran atau jika masker robek, 

basah dan kotor.

Dengan memperhatikan hal tersebut, 

diharapkan orang tua bisa tetap 

memberikan kenyamanan kepada anak-

anak untuk menjalankan protokol 

kesehatan. Selain itu, penting bagi para 

orang tua juga mengingatkan protokol 

kesehatan lainnya, seperti mencuci 

tangan pakai sabun dan air mengalir 

selama minimal 20 detik, serta menjaga 

jarak dengan sesama teman.

Sumber https://promkes.kemkes.go.id/anak-

tetap-nyaman-pakai-masker
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One Stop Service 

Kanker Paru

Cardiopulmonary 

Exercise Test (CPET)

adalah pemeriksaan 

yang dilakukan 

untuk mengevaluasi 

fungsi kerja jantung dan paru 

pada orang sehat

dan orang sakit saat

istirahat serta beraktivitas fisik

Bedah 

Toraks

Cryosurgery , adalah 

sebuah teknik medis 

menggunakan 

helium dan argon untuk 

menghancurkan 

    sel tumor atau yang 

berpotensi kanker

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga



PENDAFTARAN ONLINE RAWAT JALAN
RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

PENDAFTARAN PALING LAMBAT H-1 
SEBELUM HARI PERIKSA

UNTUK PASIEN LAMA & BARU

DATANG SESUAI JADWAL PERIKSA
DENGAN MENUNJUKKAN KODE BOOKING 
KEPADA PETUGAS PENDAFTARAN

https://daftaronline.rspaw.or.id

www.rspaw.or.id 

Pendaftaran 
Online 

Rawat Jalan

lalu klik menu

atau melalui website rspaw

atau ketik pada browser

Scan QR-Code di bawah ini
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