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PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 )akarta 10560

Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota
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TENTANG
PE M BE RIAN PENGOBATAN PENCEGAHAN TU BERKU LOSIS

PADAANAK<5TAHUN

Anak yang kontak atau tinggal bersama dengan pasien TB berisiko terinfeksi
TB. Berdasarkan Permenkes Rl No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TB,

bahwa anak di bawah lima tahun yang kontak dengan pasien TB perlu diberikan
pengobatan pencegahan dengan memberikan lsoniazid (PP INH) agar tidak sakit

*TB. Pemberian INH ini terbukti aman bagi anak yang kontak dengan pasien TB dan
tidak dikhawatirkan menyebabkan resistensi. Pemberian pengobatan pencegahan
INH ini sangat penting dalam eliminasi TB di lndonesia, sementara cakupan sampai
saat'ini masih rendah.

Dalam pelaksanaan pemberian pengotatan pencegahan INH untuk anak < 5
tahun, kami sampaikan hal-hal penting sebagai berikut ;. '

1. Setiap pasien TB harus dilakukan investigasi 'ftontak dengan setidaknya
memeriksa 10 - 15 kontak, terutrama kontak di lingkungan tempat tinggal dan
sekitamya maupun dilingkungan tempat kerja untuk mengidentifikasi kontak anak
umur di bawah,lima..tahun. 

.

2. Apabila anak diidentifikasi bukan sebagai suspek TB (tidak bergejala TB), dan
memenuhisalah satu kriteria berikut; t
a. Usia kurang dari lima tahun
b. Anak yang terinfeksi HIV
c. Anak dengan gizi buruk, anak dengan diabetes mellitus, anak dengan

keganasan, anak yang mendapatkan steroid sistemik jangka panjang
(imunokompromais)

Maka anak tersebut dapat diberikan PP INH setiap hari selama 6 bulan dengan
dosis 10 mg/kg BB / hari (maksimal 300 mg/hari)

3. PP INH Anak disediakan oleh Kementerian Kesehatan Rl
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pemberian PP INH Anak secara

berjenjang mulai dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan
seterusnya sampai ke Ditjen P2P cq. Subdit TB

5. Menguatkan upaya investigasi kontak dan penemuan secara intensif dan aktif- berbasis kOluarga dan masyarakat melalui kegiatan ketuk pintu.



\

7.

Menguatkan kolaborasi layanan dengan melakukan manajemen keterpaduan

layanan dengan Program lain.

Untuk mencapai target tahun 2A17, maka perlu dilakukan akselerasi pemberian

PP lNH. Sampai saat ini pencapaian tersebut masih jauh di bawah target yang

ditentukan untuk semester 1 tahun 2017 -

Laporan pencapaian pemberian PP INH dapat diinformasikan sesegera mungkin

kepada suffiit TB melalui media elektronik seperti email ke

shenamasde@gmait.com, pesan whatsapp maupun SMS no' 085716385950

atas nama Shena Masyita Deviernur, SKM.

Terlampir formulir pencatatan dan pelaporan serta target PP INH Tahun 2017 -

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan banyak

terima kasih.
Ditetapkan :. g €ka$_,=.. _
Pada tanggal : 20Tgustus 2A17

9.

Jenderal,

Tembusan:
1. Menteri Kesehdtdh" -

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan -
4. Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota

Mohamad Subuh, MPPM
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