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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta 

kemampuan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan buku dengan judul Pengantar 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Pengantar PPI). 

Buku ini diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat 

memberikan gambaran bahwa Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi (PPI) adalah merupakan upaya untuk memastikan 

perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular 

infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima 

pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. 

Buku ini membahas : 

BAB 1 : Kebijakan Kemenkes tentang PPI di Fasyankes  

BAB 2 : Konsep Dasar HAIs   

BAB 3 : Penyakit emerging, reemerging dan new emerging 

BAB 4 : Kewaspadaan standar  

BAB 5 : Hand Hygiene, APD  

BAB 6 : Dekontaminasi Alat Habis pakai  

BAB 7 : Penatalaksanaan linen dan laundry  

BAB 8 : Kewaspadaan berdasarkan transmisi  

BAB 9 : Penempatan pasien  

BAB 10 : Pengendalian resistensi antimikroba  

BAB 11 : Surveilans HAIs (IDO, VAP, IADP, ISK)  

BAB 12 : ICRA terapi intra vena/ cairan 

BAB 13 : ICRA Program  

 

Penulis menyadari jika didalam penyusunan buku ini 

mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya 

bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan manfaat 

bagi pembaca. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

seluruh pihak dan anggota yang telah berkontribusi dalam 

menyusun, memberi dukungan, pendampingan dan penguatan 



iv 
 

hingga tuntasnya proses penyusunan sampai pada terbitnya buku 

ini. 

Akhir kata, untuk penyempurnaan buku ini, kritik dan 

saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangatlah berguna 

untuk penulis kedepan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat 

kepada pembaca serta generasi penerus yang akan datang. 

 

Kendari, Maret 2022 
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A. Pendahuluan 

Infeksi merupakan invasi tubuh oleh patogen atau 

mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit.Infeksi 

juga disebut asimptomatik apabila mikroorganisme gagal 

dan menyebabkan cedera yang serius terhadap sel atau 

jaringan. Penyakit akan timbul jika patogen berkembang 

biak dan menyebabkan perubahan pada jaringan 

normal.Pembiakan mikroorganisme pada jaringan 

tubuh,terutama yang menyebabkan cedera seluler lokal 

akibat kompetisi metabolisme, toksin, replikasi  intraseluler, 

atau respon antigen-antibodi, (Potter & perry, Fundamental 

Keperawatan.edisi 4.hal:933-942:2005). 

Pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit 

(PPIRS) yang efektif menggambarkan mutu pelayanan 

rumah sakit yang baik. Mengingat pentingnya program 

pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit (PPIRS) 

tersebut maka pada tahun 1976 Join Commission on 

Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) 

memasukkan kegiatan pengawasan, pelaporan, evaluasi 

perawatan, organisasi yang berkaitan dengan pencegahan 

dan pengendalian HAIs menjadi syarat untuk akreditasi 

rumah sakit yang merupakan ukuran kualitas dari 

pelayanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan 

lainnya (WHO, 2004). 

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang 

memberikan pelayanan   kesehatan kepada masyarakat 

KEBIJAKAN KEMENTERIAN 
KESEHATAN TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
INFEKSI DI FASILITAS PELAYANAN 

KESEHATAN 
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A. Pendahuluan 

HAIs adalah penyakit akibat infeksi yang didapat selama 

perawatan di rumah sakit, yang sebelumnya dikenal dengan 

sebutan infeksi nosokomial (Hospital Acquired Infection). Saat 

ini penyebutan tersebut diubah menjadi infeksi terkait 

pelayanan kesehatan atau “HAIs” (Healthcare Associated 
Infections) dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian 

infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat 

dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. HAIs merupakan 

salah satu penyebab utama kematian yang dapat dihindari. 

HAIs menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, dan 

setiap tahun jutaan pasien terkena HAIs di seluruh dunia. Pada 

tahun 2011, survei prevalensi AS memperkirakan 721.800 HAI 

di rumah sakit perawatan akut. 

Menurut Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (2013), HAIs merupakan komplikasi dari perawatan 

kesehatan dan berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas 

yang tinggi. Masyarakat sebagai Penerima layanan Kesehatan, 

petugas kesehatan, dan pengunjung rumah sakit berisiko untuk 

mengalami kejadian HAIs. Sumber utama dan cara 

penularannya yaitu melalui tangan petugas dan tenaga 

kesehatan lainnya, jarum suntik, kateter intravena, kateter urin, 

pembalut kasa, dan penanganan luka yang tidak tepat dan 

tidak steril. Infeksi nosokomial ini tidak hanya berdampak 

pada pasien, tetapi juga dapat semua staf rumah sakit yang 

KONSEP DASAR 
HAIs 
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A. Pendahuluan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007, 

disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya 

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 

Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh 

kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta 

kesinambungan dengan upaya–upaya yang telah dilaksanakan 

dalam periode sebelumnya. Perhatian khusus juga harus 

ditujukan untuk menurunkan beban penyakit menular akibat 

infeksi (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemkes RI, 

2020). 

Sepanjang sejarah, penyakit menular sangat 

mempengaruhi peradaban manusia yang dibuktikan dengan 

munculnya berbagai wabah tanpa henti. Hal ini semakin 

menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, 

karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan 

berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya 

menyebabkan kematian tetapi juga menimbulkan kerugian 

ekonomi., dimana 25 % disebabkan oleh penyakit menular. 

PENYAKIT INFEKSI 
EMERGING, 

REEMERGING DAN  
NEW EMERGING 
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A. Pendahuluan 

Salah satu sumber infeksi terbesar dalam dunia 

kesehatan adalah berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan 

(fasyankes). Sumber infeksi dapat berupa objek yang 

terkontaminasi darah, saliva, sputum, cairan nasal, cairan dari 

luka, atau ekskresi lainnya yang berasal dari pasien, petugas, 

maupun pengunjung fasyankes(RSUP Dr. Hasan Sadikin, 

2020). Dengan demikian, perlu adanya suatu upaya 

pencegahan dan pemutusan rantai penularan penyakit infeksi 

yang dilakukan secara paralel baik untuk pelayanan yang 

diberikan di dalam fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 

di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi 

pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima 

pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya 

dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi 

melalui kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan 

transmisi(Permenkes RI, 2017).Kewaspadaan Standar (Standard 

Precautions) dan Kewaspadaan Transmisi atau berdasarkan cara 

penularan (Transmission based precaution) merupakan 

kewaspadaan isolasi, yaitu tindakan pencegahan atau 

pengendalian infeksi yang harus diterapkan di fasilitas 

pelayanan kesehatan dengan maksud untuk menurunkan risiko 

transmisi penyakit dari pasien ke petugas 

kesehatan,pengunjung, masyarakat sekitarnya atau sebaliknya, 

KEWASPADAAN 
STANDAR 
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A. Pendahuluan 

Kebersihan tangan sangat penting karena berfungsi untuk 

melindungi pasien dan staf kesehatan. Membersihkan tangan 

dilakukan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme dan 

penyakit yang ditimbulkannya. Dengan melakukan kebersihan pada 

tangan dapat mewaspadai potensi penyebaran mikroorganisme yang 

menyebabkan terjadinya infeksi.  

. 

B. Sejarah Kebersihan Tangan Dalam Perawatan Kesehatan 

Meskipun mencuci tangan telah dianggap sebagai 

ukuran kebersihan pribadi selama berabad-abad, hubungan 

khusus antara mencuci tangan dan penyebaran penyakit 

menular telah dilaporkan hanya selama 200 tahun terakhir. 

Mencuci tangan secara ritual adalah bagian dari praktik agama 

atau budaya tetapi membersihkan tangan lebih mementingkan 

estetika daripada pencegahan infeksi. Pada pertengahan abad 

ke-17 M, Anthonie Van Leeuwenhoek melaporkan adanya 

mikro organisme. Kemudian, Louis Pasteur (1822–1895), Joseph 

Lister (1827–1912) Pada pertengahan abad ke-18, Ignaz 

Semmelweis menemukan bahwa Infeksi yang didapat di rumah 

sakit menyebar melalui tangan petugas kesehatan. Semmelweis 

yang dikenal dengan sebutan “the father of hand hygiene” 
menemukan teori tentang kuman melalui telaah angka 

kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh demam nifas, 

yang secara substansial lebih tinggi di satu klinik dibandingkan 

HAND 

HYGIENE 
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A. Pendahuluan 

Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau 

Healthcare Associated Infection (HAIs) merupakan salah satu 

masalah kesehatan sebagai penyebab utama tingginya angka 

sakit dan kematian di berbagai negara di dunia, termasuk 

Indonesia.Secara prinsip kejadian HAIs sebenarnya dapat 

dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten 

melaksanakan program PPI (Rismayanti, dkk. 2019) 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya 

untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap 

kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum 

dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai 

fasilitas kesehatan.Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang pelayanan kesehatan, perawatan pasien 

tidak hanya dilayani di rumah sakit saja tetapi juga di fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya, bahkan di rumah (home 

care).Dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di 

fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting bila terlebih 

dahulu petugas dan pengambil kebijakan memahami konsep 

dasar penyakit infeksi. Oleh karena itu perlu disusun pedoman 

pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan 

kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu 

dan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di dalam 

fasilitas pelayanan kesehatan serta dapat melindungi 

masyarakat dan mewujudkan patient safety yang pada 

DEKONTAMINASI 

ALAT HABIS 

PAKAI 
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A. Pendahuluan 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan 

rumah sakit adalah melalui pelayanan penunjang medic, salah 

satunya dalam upaya pengelolaan linen di rumah sakit. Linen 

di rumah sakit dibutuhkan di setiap ruangan, kebutuhan akan 

linen di setiap ruangan ini sangat bervariasi baik jenis, jumlah 

dan kondisinya. Alur pengelolaan linen cukup panjang, 

membutuhkan banyak keterlibatan tenaga kesehatan dengan 

bermacam- macam klasifikasi. Untuk mendapatkan kualitas 

linen yang baIk, nyaman dan siap pakai diperlukan perhatian 

khusus seperti kemungkinan terjadinya pencemaran infeksi 

dan efek penggunaan bahan kimia(Alifah et al., 2019). 

Linen merupakan unsur paling penting di Rumah Sakit, 

semua ruangan di Rumah Sakit memerlukan dan 

menggunakan linen. Penanganan linen kotor sangat penting 

guna mengurangi infeksi nosokomial, penanganan linen bisa 

disebut juga manajemen linen dimulai dari penanganan linen 

kotor, penyimpanan linen bersih hingga desain bangunan 

(Jenggawah et al., 2010).  

Linen kotor dapat menghasilkan mikroorganisme 

patogen dalam jumlah besar dan dapat meningkat 50 x lipat 

selama masa sebelum proses pencucian Linen yang tercemari 

oleh darah dan cairan tubuh merupakan kontaminasi 

mikroorganisme dan dapat menularkan penyakit melalui 

kontak langsung maupun tidak langsung. Akibat jika tidak 

diterapkannya standar linen hygiene pada rumah sakit 

yakni  munculnya penyakit infeksi terkait pelayanan 

PENATALAKSANAAN 

LINEN DAN 

LAUNDRY 
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A. Pendahuluan 

Karakteristik unik dari banyak penyakit menular adalah 

bahwa paparan agen infeksi tertentu dapat memiliki 

konsekuensi bagi individu lain, karena orang yang terinfeksi 

dapat bertindak sebagai sumber paparan. Penyebab dan 

penyebaran penyakit menular tersebut ditentukan oleh 

interaksi antara agen, host, dan faktor lingkungan. Interaksi ini 

membutuhkan urutan kejadian spesifik yang saling berkaitan 

yang disebut rantai infeksi atau rantai penularan. Rantai infeksi 

terdiri dari agen infeksius, reservoir, portal the exit, cara 

penularan (transmisi), portal the entry, dan pejamu yang 

rentan(van Seventer and Hochberg, 2017). Di fasilitas 

pelayanan kesehatan, agen infeksius yang ditularkan terutama 

berasal dari reservoir manusia, namun reservoir lingkungan 

juga dapat terlibat dalam proses penularan. Reservoir manusia 

termasuk pasien, petugas kesehatan dan staf serta pengunjung 

lainnya(Siegel et al., 2019).  

Agen infeksius akan meninggalkan reservoir melalui 

portal the exit menggunakan beberapa jalur transmisi untuk 

mencapai portal the entry dari pejamu yang rentan. Beberapa 

penjamu yang terpapar mikroorganisme patogen infeksi akan 

mengalami kolonisasi dan yang lainnya berkembang menjadi 

penyakit infeksius yang simtomatik. Kolonisasi terjadi ketika 

terdapat mikroorganisme pada individu inang tetapi individu 

tersebut tidak menunjukkan gejala klinis atau temuan penyakit 

KEWASPADAAN 

BERDASARKAN 

TRANSMISI 
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A. Pendahuluan 

Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau 

Healthcare Associated Infection (HAIs) merupakan salah satu 

masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk 

Indonesia. Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat 

dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten 

melaksanakan program  Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

(PPI). 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya 

yang dilakukan untuk  memastikan perlindungan kepada 

setiap orang terhadap kemungkinan tertular saat menerima 

pelayanan kesehatan pada berbagai  fasilitas kesehatan.  Dalam 

upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas 

pelayanan kesehatan diharapkan seluruh  petugas pemberi 

layanan kesehatan    menerapkan   kewaspadaan  standar yang 

ditunjang dengan tersedianya  regulasi oleh pengambil 

kebijakan.  Bagi pasien yang memerlukan perawatan isolasi,  

maka salah satu upaya yang akan diterapkan diantaranya 

kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi  terdiri dari 

kewaspadaan   standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. 

Kewaspadaan standar yaitu salah satu strategi atau 

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 

mengendalikan resiko infeksi saat seseorang berada dalam 

lingkup fasilitas pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, 

puskesmas, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya terutama saat 

mendapatkan tindakan perawatan. Kewaspadaan  standar 

yaitu  kewaspadaan  yang  utama,  dirancang untuk diterapkan 

PENEMPATAN 

PASIEN 
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A. Pendahuluan 

Pada saat ini pemberian terapi antimikroba sudah sangat 

lazim sebagai salah satu tatalaksana penyakit infeksi. 

Pengertian antimikroba itu sendiri adalah suatu zat kimia yang 

dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat atau 

kemampuan untuk mematikan/ menghambat pertumbuhan 

kuman yang mana toksisitas terhadap manusia relatif kecil. 

Penggunaan antimikroba bagaikan dua sisi mata pisau yang 

akan berarti jika digunakan secara presisi dan hati hati, 

sebaliknya akan memberikan dampak kerusakan luar biasa 

ketika salah guna. 

Penggunaan antimikroba yang tidak bijak dapat 

menimbulkan resistensi. Resistensi antimikroba adalah 

kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek 

antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinis 

(Republik Indonesia, 2015). Resistensi antimikroba adalah suatu 

keniscayaan yang saat ini sedang mendapatkan perhatian luar 

biasa, di Indonesia berpotensi mengganggu pencapaian target 

pembangunan nasional di bidang pengendalian penyakit dan 

ketahanan pangan serta ketahanan kesehatan nasional. 

Resistensi antimikroba dapat terjadi secara alami melalui 

evolusi dan bisa juga terjadi karena penggunaan yang tidak 

tepat oleh manusia. Resistensi antimikroba merupakan masalah 

kompleks yang terjadi karena penggunaan berlebihan (overuse), 

penggunaan yg tidak tepat (misuse) dan rendahnya penemuan 

antibiotika baru. Jika tidak ditangani dengan baik tibalah kita 

di suatu masa di mana dapat terjadi keadaan yang disebut 

PENGENDALIAN 

RESISTENSI 

ANTIMIKROBA 
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A. Pendahuluan 

Healthcare associated infections (HAIs), menggantikan 

istilah infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi pada pasien 

selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. HAIs 

juga termasuk infeksi yang didapat di rumah sakit tetapi 

muncul setelah pulang dan juga infeksi pada tenaga kesehatan 

karena pekerjaannya dimana infeksi tersebut tidak ditemukan 

atau tidak sedang berinkubasi pada saat pasien masuk (World 

Health Organization, 2011). Bila HAIs tidak ditangani dengan 

baik oleh pihak manajemen rumah sakit, maka akan berakibat 

pada ketidakselamatan pasien, sehingga saat ini HAIs masih 

menjadi permasalahan di hampir seluruh rumah sakit. 

Surveilans HAIs merupakan suatu pengawasan melalui proses 

siklus yang mencakup pengumpulan data, analisis, interpretasi 

dan diseminasi. Surveilans berguna dalam memantau 

efektivitas program pencegahan dan pengendalian infeksi yang 

diperlukan untuk keselamatan pasien dan yang wajib untuk 

dilaporkan. Tujuan utama dari surveilans HAIs adalah 

memberikan data berkualitas yang akan berperan dalam 

pencegahan dan sebagai sistem peringatan akan terjadinya 

infeksi (Care Effort to Improve Quality, 2010) . Surveilans HAIs 

dapat menggunakan metode tradisional atau sering disebut 

dengan paper based, ada juga yang menggunakan surveilans 

berbasis elektronik. Untuk sistem surveilans dengan tradisional 

mempunyai kelemahan dalam penerapan dan pelaksanaannya 

salah satunya adalah proses pengumpulan data manual yang 

memakan waktu dan sumber daya yang banyak (Mahomed, 

Mahomed, Sturm, Knight, & Moodley, 2017) 

SURVEILANS 
HAIs 
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A. Pendahuluan 

Infeksi terkait pelayanan kesehatan/ Healthcare Associated 

Infections yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang 

terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk 

tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk 

infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, 

juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan 

tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

HAIs dikenal sebagai infeksi nosokomial atau disebut 

juga hospital infeksi yang merupakan komplikasi tersering 

dalam pelayanan kesehatan. Infeksi adalah yang paling umum 

efek yang ditemukan di rumah sakit yang mempengaruhi 

sekitar 5 hingga 10% pasien rawat inap di negara negara maju, 

dan beban yang signifikan pada negara-negara yang latar 

belakangnya lebih rendah (Zuhrotul & Satyabakti, 2012).  

Banyak dampak yang ditimbulkan oleh Infeksi 

nosokomial (HAIs), sebagai contoh, HAIs dapat menimbulkan 

risiko terkena infeksi yang tidak hanya dialami oleh pasien 

tetapi juga bagi petugas kesehatan, keluarga, dan pengunjung. 

HAIs juga memberikan dampak pada pasien dan keluarga 

yang dapat menyebabkan kehilangan finansial, cedera, cacat 

atau kematian, peningkatan lama tinggal, biaya tambahan 

untuk rumah sakit dan dapat menurunkan citra rumah sakit. 
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A. Pendahuluan 

Penyakit infeksi yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan merupakan bagian dari masalah kesehatan dunia. 

Penyakit infeksi yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan yang timbul berdampak secara langsung sebagai 

beban ekonomi. Penyakit infeksi dapat dicegah bila di fasilitas 

pelayanan kesehatan konsisten dalam menjalankan program 

pencegahan infeksi (Kemenkes RI, 2017). 

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) merupakan 

bagian integral  dari penyediaan layanan lingkungan kesehatan 

baik pasien maupun petugas kesehatan di seluruh bagian 

perawatan. Kurangnya kepatuhan terhadap praktik yang aman 

atau adanya paparan patogen yang tidak disengaja dalam 

pelayanan kesehatan dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

yang dapat menyebabkan kematian baik pada petugas maupun 

pada pasien yang mendapatkan layanan tersebut. Yang 

termasuk lingkungan kerja meliputi : penyediaan lingkungan 

fisik yang aman, praktik klinis, sumber daya yang memadai, 

ketersediaan peralatan yang aman, bahan habis pakai, serta 

budaya keselamatan untuk semua. Keselamatan dalam 

pemberian perawatan kesehatan juga tercakup pelaporan 

kejadian infeksi akibat lingkungan atau praktik yang tidak 

aman.Pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas 

kesehatan merupakan elemen penting dalam memutuskan 

mata rantai penularan penyakit menular (Bloomer & 

Bouchoucha, 2021).  
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