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Puji syukur kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas karuni-

aNya  buletin MASTER PIE edisi 

8 dapat diterbitkan kehadapan 

para pembaca. 

Pada edisi ini  beberapa ke-

giatan yang telah dilakukan oleh 

Subdit Penyakit Infeksi Emerging 

dapat kami sampaikan diantara-

nya Advokasi Sosialisasi Penya-

kit Infeksi Emerging di beberapa 

Provinsi (Kepulauan Riau, DKI 

Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera 

Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa 

Tenggara Timur, Papua, dan Pa- 

pua Barat), Pertemuan Tim Ahli 

Penyakit Infeksi Emerging, Ke-

giatan Koordinasi Edukasi Penya-

kit Infeksi Emerging di RSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta, Asistensi 

Teknis Terpadu Penanganan Pen-

yakit Pasca Bencana di Propinsi 

Sulawesi Tengah, kegiatan Flying 

Health Care ke Maluku Barat Daya 

dan Kegiatan Table Top Exercise 

di Provinsi Papua. 

Sedangkan untuk Artikel 

Penya-kit pada edisi ini yang 

dapat kami informasikan adalah 

Meningitis Meningokokus

Pengantar dari Redaksi

Daftar Isi 
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Kegiatan Asistensi Teknis Terpadu Hal 6
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Meningitis Meningokokus (Meningokokus) 
dapat disebabkan oleh beberapa jenis 
bakteri Neisseria meningitides (Nm). 

Infeksi bakteri Nm dapat menyebabkan pembengkakan 
pada selaput otak dan sumsum tulang belakang 
(meningitis) dan infeksi dalam aliran darah (septikemia). 
Tingkat kematian meningokokus mencapai 50% apabila 
tidak ditangani dengan tepat. Meningokokus tersebar di 
berbagai belahan dunia namun lebih sering ditemukan 
di wilayah endemis benua Afrika yang lebih dikenal 
dengan African Meningitis Belt (sabuk meningitis benua 
Afrika) yang membentang dari Senegal di bagian 
barat hingga Ethiophia di bagian 
timur dengan total 26 negara 
di dalamnya.1 WHO mencatat 
selama tahun 2018 dilaporkan 
15574  kasus suspek meningitis 
dengan 1.074 kematian di 
sepanjang meningitis belt.4 

Dilaporkan sebanyak 13 
serogroup bakteri Nm (A, B, 
C, D, H, I, K, L, X, W, Z, 29E, 
W135) dimana 6 diantaranya 

MENINGITIS MENINGOKOKUS 

(A, B, C, W, X dan Y) sebagai bakteri yang sering 
menyebabkan pandemi.2 Bakteri Nm hanya mengin-
feksi manusia dan tidak ada hewan reservoir lainnya. 
Penularan meningokokus terjadi dari orang ke orang 
melalui droplet dari orang yang terinfeksi dan carri-
ers (orang yang terinfeksi bakteri Nm namun tidak 
muncul manifestasi atau sakit).  Penularan yang bi-
asanya  terjadi seperti 1) berada di dalam satu ruan-
gan dengan sirkulasi yang buruk bersama penderita 
atau carrier tanpa menggunakan alat perlindungan 
diri seperti masker; 2) kontak erat seperti mencium, 
bersin dan batuk dari penderita; 3) ikut serta dalam 

TINGKATKAN FOKUS KESEHATAN HAJI, UMRAH, 
DAN PELAKU PERJALANAN KE NEGARA ENDEMIS !!!
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Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Kemenkes RI. Peserta kegiatan berasal 

dari lintas program di bidang kesehatan 

dan lintas sektor terkait serta TNI dan 

POLRI yang nantinya akan berperan 

dalam  kesiapsiagaan dan mewaspadai 

apabila kasus Polio terjadi di Provinsi 

Papua.Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui kapasitas respon (negara) 

dalam menghadapi KLB Polio VDVP tipe 

1 dari PNG. Sedangkan tujuan khusus 

dari kegiatan ini adalah; Mengevaluasi/

mengembangkan rencana tanggap 

darurat pada Pedoman Penanggulangan 

KLB Polio, Mengevaluasi peran dan 

tanggung jawab masing-masing unit / 

unit tertentu dalam menghadapi KLB 

polio, Mengidentifikasi dan mencari 

penyelesaian masalah potensial saat 

menghadapi KLB polio. (LRP)
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Polio merupakan salah satu penyakit yang 

masih menjadi masalah kesehatan masyarakat 

global yang perlu diwaspadai penularan 

dan penyebarannya. Pada awal abad ke 20, penyakit ini 

merenggut ratusan ribu kasus lumpuh layu pada anak-

anak. Program Eradikasi Polio Global mulai dicanangkan 

di seluruh dunia. Meskipun jumlah kasus Polio saat ini 

sudah jauh menurun sampai 99 persen, namun masih ada 

3 negara di dunia yang masih belum bebas polio, yaitu 

Afganistan, Nigeria dan Pakistan.

Sejalan dengan komitmen global, Indonesia telah 

menjadikan program eradikasi polio sebagai salah satu 

prioritas nasional. Indonesia sudah memiliki status bebas 

polio selama lebih dari 10 tahun, faktanya lebih dari 

50 persen jumlah provinsi di Indonesia berisiko tinggi 

Kegiatan Table Top 

Exercise Deteksi dan Respon Polio 
di Provinsi Papua

terhadap penularan virus polio impor. Banyak tantangan 

yang dihadapi untuk mempertahankan status bebas Polio 

di Indonesia. Pada bulan Juli 2018 Badan Kesehatan Dunia 

menginformasikan terjadinya KLB polio (cVDVP) di Papua 

New Guinea (PNG) sampai bulan Oktober 2018 ditemukan 

18 kasus  konfirmasi di 7 Provinsi. Provinsi Papua dengan 

kondisi geografis berbatasan langsung dengan PNG 

merupakan daerah risiko tinggi masuknya kasus polio, 

sehingga table top exercise (TTX) perlu dilakukan di Provinsi 

Papua. 

Pada tanggal 28- 29 November telah dilakukan 

kegiatan Table Top Exercise Deteksi dan Respon Polio 

di Papua. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten dua bidang 

ekonomi dan kesejahteraan rakyat Pemerintahan Daerah 

Provinsi Papua dan ditutup oleh Direktur Jenderal 
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kegiatan yang melibatkan orang ban-
yak atau massa yang berkumpul dalam 
jangka waktu cukup lama dan melaku-
kan kegiatan bersama-sama seprti iba-
dah haji, umrah, festival, acara perlom-
baan keolahragaan, jambore dan lain 
sebagainya.

Indonesia memiliki risiko importasi 
kasus Meningokokus yang cukup tinggi 
mengingat jumlah jamaah haji dan um-
roh serta tenaga kerja Indonesia (TKI) 
sangat besar. Di samping itu adanya mo-
bilitas yang sangat tinggi baik keluar atau 
dari dalam Indonesia juga memberikan 
kontribusi dalam meningkatkan risiko im-
portasi. Perlu ditingkatkan pengawasan 
kesehatan terhadap pelaku perjalanan 
khususnya yang akan pergi atau datang 
dari negara endemis, dan pelaku per-
jalanan dengan agenda kegiatan yang 
bersifat masal (haji, umrah, dan kegaia-
tan- kegaiatan level internasional seperti 
kegiatan olahraga atau olimpiade). Tanta-
ngan selanjutnyayang perlu diperhatikan 
adalah ketersediaan vaksin, kualitas vak-
sin, dan harga yang harus dibayar untuk 
mendapatkan vaksinasi khsusnya bila 
terjadi endemi di beberapa negara men-
ingitis belt. Warga negara di luar menin-
gitis belt wajib melakukan vaksinasi dan 
dibuktikan dengan dokumen International 
Certificate of Vaccination (ICV).

Meningokokus kadang sulit didi-
agnosis karena tanda dan gejala ser-
ing mirip dengan penyakit lain. Masa 
inkubasi meningokokus terjadi selama 

1-10 hari, pada umumnya < 4 hari. 
Gejala penyakit dapat ditandai den-
gan sakit kepala hebat; demam; mual; 
muntah; fotofobia (mata menajdi lebih 
sensitif terhadap cahaya); kaku kuduk; 
dan tanda gangguan neurologis seperti 
letargi, delirium, koma, dapat disertai 
kejang. Selain itu juga didapati pada pe-
meriksaan fisik tanda meningeal: kaku 
kuduk, tanda Kernig atau Brudzinski; 
tanda neurologis seperti kesadaran 
menurun; purpura pada meningokokus 
septikemia, yang biasanya terlokalisir 
di ekstremitas atau tersebar di seluruh 
tubuh (generalisata); tekanan darah 
menurun disertai dengan gejala syok; 
dan infeksi fokal seperti radang sendi, 
pleuritis atau pneumonia, perikarditis, 
episkleritis.3

Untuk meningkatkan diagnosis 
biasanya dilakukan pemeriksaan cairan 
serebrospinal (CSS) atau juga dapat 
diambil sampel darah untuk mengetahui 
patogen atau jenis bakteri penyebab2. 
Penanganan kasus meningokokus sa-
ngat penting karena bersifat segera de-
ngan keparahan yang besar. Pemberian 
antibiotik yang tepat pada tahap awal 
sangat dibutuhkan bersamaan dengan 
masa tunggu hasil pemeriksaan CSS. 
Antibiotik yang sering digunakan adalah 
penicillin, ampicillin dan ceftriaxone1.

Adapun pencegahan dan pengen-
dalian Meningokokus dapat dilakukan 
melalui vaksinasi spesifik terhadap se-
rogroup bakteri Nm. Terdapat tiga tipe 

vaksin yang tersedia saat ini, yaitu1:
1) Polysaccharide vaccines: vaksin 

bivalen (A, C), trivalen (A, C, W135) 
dan tetravalen (A, C, Y, W135). 
Vaksin ini tidak efektif bagi anak 
usia di bawah dua tahun. Imunitas 
dari vaksin hanya dapat melindungi 
selama tiga tahun setelah vaksinasi 
dan tidak menginisiasi imunitas 
seumur hidup.

2) Polysaccharide-protein conjugate 
vaccines: vaksin monovalen (A 
atau C), tetravalen (A, C, Y, W135). 
Vaksin ini dapat digunakan oleh 
anak usia minimal satu tahun 
dan dapat melindungi lebih lama 
yakni lebih dari lima tahun setelah 
vaksinasi dan dapat menginisiasi 
imunitas seumur hidup.

3) Vaksin kombinasi (HibMenC).
Kemoprofilaksis yang tepat dapat 

diberikan pada kasus kontak dengan 
tujuan menurunkan risiko penyebaran. 
Bagi negara di luar wilayah African 
Meningitis Belt kemoprofilaksis dire-
komendasikan bagi kontak erat 
seperti orang yang tinggal serumah. 
Adapun bagi negara di wilayah African 
Meningitis Belt, kemoprofilaksisi hanya 
direkomendasikan pada saat tidak 
terjadi epidemi, hal ini dikarenakan 
dapat memberikan hasil bias dalam 
identifikasi serogrup bakteri penyebab 
endemi. Kemoprofilaksis yang diberikan 
biasanya ciprofloxacin atau ceftriaxone 
sebagai  alternatif.1 (cr. SUL)

Sumber : 

1. WHO. 2018. Meningococcal meningitis, diakses melalui http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
meningococcal-meningitis pada 22 November 2018

2. CDC. Meningococcal Disease, diakses melalui https://www.cdc.gov/meningococcal/index.html pada 22 November 
2018

3. WHO. 1998. Control of epidemic meningococcal disease. WHO practical guidelines. 2nd
 
edition, diakses melalui 

http://www.who.int/csr/resources/publications/meningitis/whoemcbac983.pdf, pada  22 November 2018
4. WHO. 2018. WHO situation report on Meningococcos in West Africa. diakses melalui http://www.who.int/

emergencies/diseases/meningitis/epidemiological/en/ pada 22 November 2018
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D alam lima dekade          
terakhir kejadian dan 
penyebaran Penya-

kit Infeksi Emerging (PIE) cenderung  
meningkat secara bermakna. Berbagai 
PIE telah mengakibatkan pandemi 
di beberapa wilayah didunia. Dalam 
upaya pencegahan dan pengendalian 
penyakit infeksi emerging, diperlukan 
kemampuan dalam deteksi dan inter-
vensi. Kegiatan advokasi dan sosial-
isasi (Adsos) penyakit infeksi emer-
ging bertujuan agar provinsi, kab/kota 
dan lintas sektor terkait mempunyai 
kemampuan dalam mendeteksi dan 
merespon bila ditemukannya penyakit 
infeksi emerging ini di wilayahnya, se-
dangkan lintas sektor terkait diharapkan 
dapat bersinergi/mendukung baik dari 
segi sharing pendanaan, sosialisa-
si-sosialisasi maupun dalam bentuk 
koordinasi dan jejaring kerja sehing-
ga risiko penyebaran penyakit Infeksi 
emerging dapat diperkecil yang akan 
berdampak pada penurunan angka 
kesakitan dan kematian di masyarakat.

Sub Direktorat penyakit infeksi 
emerging secara bertahap melak-
sanakan kegiatan tersebut di seluruh 
Provinsi di Indonesia mulai dari tahun 
2016 sampai dengan tahun 2018. 
Pada tahun 2018 kegiatan tersebut 
telah dilaksanakan di Kepulauan Riau, 
DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera 
Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara 
Timur, Papua, dan Papua Barat. Sasa-

ran dari kegiatan ini adalah Dinas kes-
ehatan Provinsi, Dinas kesehatan Kab/
Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, 
Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingku-
ngan, Rumah Sakit Rujukan, Dinas 
Peternakan, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD), Labkesda, 
Bappeda, Otoritas Bandara, Kantor 
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan 
(KSOP), Kanwil Kementerian Agama, 
Dinas Lingkungan Hidup.(MI)
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E.  Kegiatan Table Top Exercise Deteksi dan Respon Polio di Provinsi Papua. 

Polio merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat global yang perlu diwaspadai penularan dan penyebarannya. Pada awal 

abad ke 20, penyakit ini merenggut ratusan ribu kasus lumpuh layu pada anak-anak. 

Program Eradikasi Polio Global mulai dicanangkan di seluruh dunia. Meskipun 

jumlah kasus Polio saat ini sudah jauh menurun sampai 99 persen, namun masih 

ada 3 negara di dunia yang masih belum bebas polio, yaitu Afganistan, Nigeria dan 

Pakistan. 

Sejalan dengan komitmen global, Indonesia telah menjadikan program eradikasi 

polio sebagai salah satu prioritas nasional. Indonesia sudah memiliki status bebas 

polio selama lebih dari 10 tahun, faktanya lebih dari 50 persen jumlah provinsi di 

Indonesia berisiko tinggi terhadap penularan virus polio impor. Banyak tantangan 
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Kegiatan Asistensi Teknis Terpadu 
Dalam Rangka Flying Health Care 

di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Barat Daya

Dalam rangka meningkatkan universal health 

coverage di Indonesia, diperlukan optimalisasi 

sistem layanan kesehatan salah satunya dengan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak/ flying health 

care (FHC) untuk menjangkau daerah terpencil, perbatasan 

dan kepulauan. Pelayanan Kesehatan bergerak merupakan 

salah satu pengembangan pola pelayanan kesehatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan Kawasan terpencil dan 

sangat terpencil yang dilakukan oleh Tim Pelayanan 

Kesehatan Bergerak dalam rangka meningkatkan akses 

dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil 

dan sangat terpencil. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 

daerah yang dikategorikan terpencil dan termasuk daerah 

tertinggal. Masalah spesifik dan menonjol yang menjadi 

kendala pembangunan kesehatan terutama di daerah 

terpencil dan terisolir adalah situasi dan kondisi geografi 

yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana 

kesehatan serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan 

di daerah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya 

peningkatan akses pelayanan kesehatan, agar masyarakat 

di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan. 

Selain upaya kuratif yang dilakukan, upaya preventif dan 

promotif juga perlu dilaksanakan secara simultan guna 

mencegah merebaknya penyakit dan timbulnya penyakit 

menular lainnya.

Disamping penanganan masalah kesehatan di daerah 

terpencil dan tertinggal, Indonesia juga sedang dihadapkan 

pada masalah bencana gempa yang terjadi di beberapa 

wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Lombok Barat, 

Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur di Provinsi 

NTB yang saat ini sudah masuk pada tahap rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Serta yang baru 

saja terjadi yaitu bencana gempa dan tsunami di kota Palu, 

kab. Sigi dan Kab. Donggala di Sulawesi Tengah. 

Dalam rangka pemulihan kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat di kabupaten/kota terdampak serta 

merujuk pada Inpres No. 5 Tahun 2018, Kementerian 

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan 

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, 

rehabilitasi medis dan kefarmasian kepada masyarakat 

korban bencana. (IB)
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D. Kegiatan Asistensi Teknis Terpadu dalam rangka Flying Health Care di Provinsi 

Sulawesi Tengah dan Maluku Barat Daya. 
Dalam rangka meningkatkan universal health coverage di Indonesia, diperlukan 

optimalisasi sistem layanan kesehatan salah satunya dengan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan bergerak/ flying health care (FHC) untuk menjangkau daerah 

terpencil, perbatasan dan kepulauan. Pelayanan Kesehatan bergerak merupakan 

salah satu pengembangan pola pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang dilakukan oleh Tim 

Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam rangka meningkatkan akses dan 

ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di daerah yang dikategorikan terpencil dan termasuk 

daerah tertinggal. Masalah spesifik dan menonjol yang menjadi kendala 

pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil dan terisolir adalah situasi 

dan kondisi geografi yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana 

kesehatan serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan di daerah tersebut. Untuk 

itu perlu dilakukan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan, agar masyarakat 

di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan. Selain upaya kuratif yang 

Kejadian Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat 
Meresahkan Dunia 

(KKMMD) akibat penyakit infeksi 
emerging perlu dicegah dan 
dikendalikan. Upaya pencegahan dan 
pengendalian ini memerlukan dukungan 
data baik melalui riset-riset khusus 
maupun melalui suatu sistem surveilans 
penyakit infeksi emerging tertentu 
yang berpotensi menimbulkan KKM 
sebagai bagian dari penyelenggaraan 
sistem surveilans kesehatan.  Data 
yang diperoleh dari surveilans ini 
kemudian  menjadi dasar penilaian 
risiko penyebaran penyakit untuk 
menghasilkan rekomendasi respons 
cepat yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil riset khusus 

vektora dan reservoir penyakit 
(rikhus vektora) tahun 2015 
- 2017 didapatkan informasi 
bahwa ditemukan patogen 
penyebab penyakit pada 
vektor (nyamuk) dan reservoir 
(tikus, kelelawar dan lain-lain) 

di 26 provinsi yang telah dilakukan 
rikhus vektora menurut beberapa tipe 
habitat.  Patogen yang ditemukan antara 
lain hantavirus, leptospirosis, lyssavirus, 
japanes encephalitis, filariasis, malaria, 
dan dengue.  Salah satu provinsi 
yang ditemukan reservoir positif 
hantavirus melalui kegiatan Rikhus 
vektora adalah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan 
persentase 14,3% 
di tiga kabupaten 
(Kulon Progo, 
Bantul dan 
G u n u n g 
K i d u l ) . 
B e r d a s a r k a n 
data di atas Subdit 
Penyakit Infeksi Emerging 

melakukan kegiatan advokasi sosiali-
sasi ke RS.Dr.Sardjito Yogyakarta dan 
diharapkan penemuan/ deteksi kasus 
penyakit infeksi emerging maupun 
hantavirus melalui surveilans sindrom.

Pada tanggal 9 November 2018 
Komite PPI RSUP Dr.Sardjito telah 
mengkordinasikan edukasi tentang 
penyakit infeksi emerging keseluruh 
jajaran pelayanan rawat jalan maupun 
rawat inap melalui kegiatan  web 
seminar (webinar)  yang diikuti oleh 110 
orang perorangan maupun kelompok 
dari berbagai rumah sakit di Indonesia. 
(LRP)

Kegiatan Koordinasi Edukasi Penyakit Infeksi 
Emerging di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
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Penyakit infeksi emerging 
meningkat seiring dengan 
tingginya angka perjalanan, 

perdagangan dan mobilitas penduduk di 
dunia. Situasi penyakit infeksi emerging 
di suatu wilayah dapat berubah setiap 
saat, sehingga diperlukan strategi 
untuk meningkatkan kewaspadaan dan 
kemampuan dalam melakukan deteksi dini, 
verifikasi, investigasi, notifikasi dan respon 
serta penguatan koordinasi dan jejaring 
kerja yang solid. Hal tersebut mendorong 
Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging 
untuk melakukan pertemuan yang 
mengundang pakar/ahli dalam hal penyakit 
infeksi emerging. Pertemuan ini merupakan 
salah satu strategi dalam penguatan jejaring 

koordinasi.
Pertemuan ini dilaksanakan pada 

tanggal 25-26 Oktober 2018 di Hotel The 
Parklane Jakarta. Kegiatan ini mengundang 
35 peserta yang terdiri dari lintas program, 
lintas sektor serta organisasi profesi 
antara lain Pusat Pengendalian Infeksi 
(PUSDALIN), Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), 
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia 
(PAEI), Ikatan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf 
Indonesia (PERDOSSI), Perhimpunan 
Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI). 
Adanya pertemuan ini diharapkan 
peserta memiliki kesamaan persepsi 
terhadap pelaksanaan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging 
di Indonesia, dan diharapkan para ahli 
dapat memberikan kontribusi dalam 
kegiatan pengendalian infeksi emerging 
dan memberikan masukan terhadap draft 
pedoman/petunjuk pelaksanaan deteksi 
dan respon penyakit infeksi emerging yang 
diajukan. 

Di dalam pertemuan ini dibahas 
mengenai kebijakan pencegahan dan 
pengendalian penyakit infeksi emerging 
serta curah pendapat dari para ahli 
mengenai penyakit infeksi emerging. Selain 
itu, tim praktisi juga memberikan masukan 
mengenai draft pedoman meningitis 
meningokokus yang merupakan salah satu 
pedoman yang saat ini sedang disusun oleh 
Subdit Penyakit Infeksi Emerging. Dengan 
adanya pertemuan ini, para praktisi sepakat 
akan memberikan kontribusi dalam upaya 
pencegahan dan pengendalian penyakit 
infeksi emerging di Indonesia. (AA)

Pertemuan Tim Ahli Penyakit Infeksi Emerging

TINGKATKAN JEJARING KOORDINASI PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING 

MELALUI PERTEMUAN TIM AHLI
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