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~ng terhormat 

P~RUBAHAN POLA PENYAKIT INFEKSI 
Dr BIDANG ILMU KESEHATAN ANAK 

In every economic setting, 
the children of literate women 

have the better chance of survival 
than those of illiterate women 

World Health 1986 

Imagination will often carry us 
to world that never were 

But without it we go nowhere 

Carl Sagan 

Saudara Ketua dan anggota Dewan Penyantu~ Universitas Airlangga 
Saudara Rektor dan Pembantu-pembantu Rektor Universitas Airlangga 

Saudara-saudara Guru Besar 
Saudara-saudara Dekan dan Pembantu-pembantu Dekan Fakultas-Fakultas di 
lingkungan Universitas Airiangga 
Para teman sejawat dan sivitas Akademika Universitas Airlangga 
Para mahasiswa dan para hadirin yang saya muliakan, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Pert~a-tama dan sudah sepantasnyalah kalau pad a pagi hari ini leita bersyukur' 

~a~a~ bah Subhanahu Wa Talala yang telah melimpahkan rahmat dan 

Y
an UIDg b:rb~ ~rubPa ~esehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan 

agIa agI saya sekeluarga, 

Hadirin yang saya hormati , 

Setelah kita memasuki tahun 1990- d ' 
menjadi sejarah, marilah kit b h ~ :m tidak lama lagi abad ke 20 akan 
ilm b' a er enh sejenak d' d' ' lin u lomedik yang penting 't p , an melihat pada suatu 1S1P 

yru u enyakit Infeksi, . 

Kualitas pemeliharaan k h . 
h , . ese atan suatu ' d ' 

per ahan terhadap "or ' , masyarakat biasanya dinilaI art 
h ang USia lanjut" d 

ter adap generasi mud p , ,orang-orang yang bermasalah, an 
b ' anya, erhahan te h d 

se agru tolok ukur kualitas, r a ap kesehatan anak tidak digunakan 

Ilmu Kesehatan Anak yan b 
anak) h 'h g se elumnya d' b ak't 

, arl- ari bergelut den ,lSe ut sebagai Pediatri (ilmu peny 1 
tumbuh kemb . gan sehap gan an 

k ang anak. Komitmen D k gguan kesehatan atau ganggu 
ana ~empunyai kesempatan tumb h dO ter Anak adalah menjamin agar seIIlUa 
memehhara ke . u an berk b . ya 
sam . d majuan dalam aspek fi 'k em ang sesuai dengan P9tenSlD : 

pal ewasa, disamping memp· h I~I - mental - emosional seJ' ak konsepSI 
er ahkan.f k . 

a tor soslal dan lingkunganJlya. 

Hadirin yang terhormat , 
Marilah' . 

kita Slmak tent . 
ang sejarah dan 

Masalah kesehatan ruang lingkup pediatri. 
resp anak sang tI 

ons anak terhada a ah berbeda d daJl 
Sebagai konsekue . p SUatu masalah b engan masalah pada dewasa, 
dengan fokus dan

nsInya 
lahirlah spesial-' ~yak ditentukan oleh faktor UJllallll" 

ruang r lSaSl ped' · , 1 11 
Ingkup yang I latn sejak satu abad yang 

Masal h k se alu mal' a esehatan eng aID! penyempurnaan, 
tergantung pad a b anak Sangat berv ' . 

peny~t dan hos:: faktor, antar~~l antar bangsa-bangsa di dunia iJli ~ 
pend!dikan, ekonorni fa, (2) ikliro dan <Un (1) prevalensi dan ekologi penyeba 

t 

gellterhadaphebera a an sOSio bUda geografi, (3) agrikultural, (4) tiDsJDl. 
P penYakit. Fakt~~~ keadaan tertentu misalnya frekue: 

6 tOr tersebut di atas sering berpe~ 

bersamaan. PrioritaS penanggulangan masalah juga beEbeda karena hal ini 
tergantung perbatian, sumber claya, dan kepentingan masing-masing. 

Penilaian status kesebatan setiap masyarakat dimulai dengan studi epic,iemiologi 
yang berkaitan dengan insidensi penyakit dan selanjutnya dengan studi yang 
menunjukkan pergeseran-pergeseran yang terjadi selama perjalanan waktu dan 
dampak program pencegahan, case findings, pengobatan, dan pemantauan. 
Dengan maju dan berkembangnya masyarakat, penyelesaian masalah memerlukan 
ddak hanya peneIitian tetapi juga kemampuan managerial, demikian pula dalam 
menangani masalah kesehatan. Oleh karen a itu akan selalu timbul perubahan 
dalam pembobotan penyebab morbiditas dan mortalitas, . 

Penyebab kematian bayi (sampai usia 1 tahun) adalah disenter~ pnemoni, 
campak, batuk rejan dU. Perjuangan dokter anak bersama dengan ahIi imunologi 
dan ahli ·kesehatan masyarakat membuahkan pengertian yang Iebih baik tentang 
sebab dan pengelolaan banyak masalah bayi sehingga angka kematian bayi dapat 
diturunkan. Pada permulaan abad ke 20 ini, perjuangan pengendalian penyakit 
menular diperkuat dengan berkembangnya ilmu gizi, sehingga. timbul "Klinik 
Anak Sehat". Perhatian berkembang menjadi lebih luas dan meUputi juga masalah 
infeksi atau gangguan yang berkaitan dengan ~ekurangan kalori, protein, vitamin, 
dan mineral. 

Pada .pertengahan abad 20 ini, dengan adanya penemuan antibiotika terjadi 
revolusi dalam ilmu kesehatan anak. Dari Iingkup pencegahan dan pengobatan 
dalam pengendalian penyakit menular dengan me.nggunakan kemajuan IPTEKS, 
Iiogkup bertambah Iuas dan meliputi keadaan yang potensial menjadi fatal seperti 
lekemia, penyakit neonatus, kelainan jantung bawaan, penyakit ginjal dU, Lebih 
lanjut Iingkup meIiputi aspek perilaku sosial dalam ilmu kesehatan anak antara 
lain pandangan baru yang menunjukkan pentingnya kejadian sekitar kelahiran 
dan perlunya keberadaan bersama antara orang tua dan bayinya pada jam-jam 
pertama sesudah kelabiran. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Informasi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan anak berlipat dua 
setiap 8 - 10 tabun, sehingga suIit untuk menguasai suatu ilmu secara menyelurub, 
Dokter semakin saling tergantung dengan teman sejawatnya untuk melayani 
penderita. Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalab pemilihan bidang 
khusus yang diminati, Sebagian besar dokter anak adalab "dokter ,anak umum" 
dan sekitar ·25% mempunyai bidang peminatan tertentu, Spesialisasi dalam ilmu 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Pertama-tama dan sudah sepantasnyalah kalau pada pagi hari ini kita bersyukur 
keha~at ~ah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan 
karuma Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan 
yang berbahagia bagi saya sekeluarga. 

Hadirin yang saya hormati, 

Setelah kita memasuki tahun 1990-an dan tidak 1 l' b d k 20 akan . d' . ama agI a a e 
~enJa . I seJa~ah, marilah kita berhenti sejenak dan melihat pada suatu disiplin 
ilmu blOmedlk yang penting yaitu Penyakit Infeksi. 

Kualit~ pemeliharaan kesehatan suatu masyarakat biasanya dinilai dari 
perhallan terhadap " . I . " h orang usia anJut, orang-orang yang bermasalah, dan 
terb ad~p generasi mUdanya. Per hat ian terhadap kesehatan anak tidak digunakan 
se agcu tolok ukur kualitas. 

IImu Kesehatan Anak an b 1 . . 
anak) h . h' Y g se e umnya dlSebut sebagai Pediatri (ilmu penyak1t 

, an- an bergelut d . 
tumbuh k b - engan sehap gangguan kesehatan atau gangguan 

em ang anak K . 
anak mempu . k . omltmen Dokter Anak adalah menjamin agar semua 

nyal esempatan tu b h d b k . 
memelihara k ' m u an er embang sesuai dengan P9tensmya, 

emaJuan dalam a k fi 'k . 
sampai dewa d' . spe lSI - mental - emosional sejak konsepsl 

sa, lSampmg m h'k em per all an faktor sosial dan lingkungannya. 

Hadirin yang terhormat , 

Marilah ki . ta Slmak tent an . 
g seJarah dan ruang lingkup pediatri. 

Masalahkesehatan anak san a I . 
respons anak terhad g t ah berbeda dengan masalah pad a dewasa, dan 

Sebagai konsekuensin~ ::~~a:asal~h_ . b~yak ~itentukan oleh faktor wnur· 
dengan fokus dan . speslallSasl pediatri sejak satu abad yang lalu 

ruang hngkup yan I 
g se alu mengalami penyempurnaan. 

Masalah kesehatan ak 
tergantung pada ban~ fs~gat bervariasi antar bangsa-bangsa di dunia ini daD 
penY~t dan hospesnya, a(~)r~:ara lain (1) prevalensi dan ekologi penyebab 

pendxdikan, ekonomi dan sosi b dan geografi, (3) agrikultural, (4) tingka~ 
gellterhadap beberapa peDY~t. ;:iaya, (5) keadaan tertentu misalnya frelmeDSl 

6 tor-faktor tersebut di atas sering berpengaruh 

bersamaan. PrioritaS penanggulangan masalab juga ber-beda karena hal ini 
tergantung perbatian, sumber daya, dan kepentingan masing-masing. 

PeniJaian status kesehatan setiap masyarakat dimulai dengan studi epi<;temiologi 
yang berkaitan dengan insidensi penyakit dan selanjutnya dengan studi yang 
menunjukkan pergeseran-pergeseran yang terjadi selama perjalanan waktu dan 
dampak program pencegahan, case findings, pengobatan, dan pemantauan. 
I?engan maju dan berkembangnya masyarakat, penyelesaian masalab memerlukan 
tidak hanya penelitian tetapi juga kemampuan managerial, demikian pula dalam 
menangani masalah kesehatan. Oleh karena itu akan selalu timbul perubaban 
dalam pembobotan penyebab morbiditas dan mortalitas . . 

Penyebab kematian bayi (sampai usia 1 tabun) adalab disenteri, pnemoni, 
campak, batuk rejan dU. Perjuangan dokter anak bersama dengan ahli imunologi 
dan ahli · kesehatan masyarakat membuahkan pengertian yang Iebih baik tentang 
sebab dan pengelolaan banyak masalah bayi sehingga angka kematian bayi dapat 
diturunkan. Pada permulaan abad ke 20 ini, perjuangan pengendalian penyakit 
menular diperkuat dengan berkembangnya ilmu gizi, sehingga. timbul "Klioik 
Anak Sehat". Perhatian berkembang menjadi lebih luas dan meliputi juga masalab 
infeksi atau gangguan yang berkaitan dengan ~ekurangan kalori, protein, vitamin, 
dan mine.ral. 

Padapertengahan abad 20 ini, dengan adanya penemuan antibiotika terjadi 
revolusi dalam ilmu kesehatan anak. Dari lingkup pencegahan dan pengobatan 
dalam pengendalian penyakit menular dengan me.nggunakan kemajuan IPTEKS, 
lingkup bertambah Iuas dan meliputi keadaan yang potensial menjadi fatal seperti 
lekemia, penyakit neonatus, kelainan jantung bawaan, penyakit ginjal dll. Lebib 
lanjut lingkup meliputi aspek perilaku sosial dalam ilmu kesehatan anak antara 
lain pandangan baru yang menunjukkan pentingnya kejadian sekitar kelahiran 
dan perJunya keberadaan bersama antara orang tua dan bayinya pada jam-jam 
pertama sesudah kelahiran. 

Hadirin yang saya muJiakan, 

Informasi yang berhubungan dengan peJayanan kesehatan anak berlipat dua 
setiap 8 - 10 tahun, sehingga sulit untuk menguasai suatu ilmu secara menyeluruh. 
Dokter semakin saling tergantung dengan teman sejawatnya untuk melayani 
penderita. Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah pemilihan bidang 
khusus yang diminati. Sebagian besar dokter anak adalab "dokter .anak umum" 
dan sekitar 25% mempunyai bidang peminatan tertentu. Spesialisasi dalam ilmu 
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kesehatan anak terbagi dalam berbagai bentuk. Peminatan pada masalah dalam 
kelompok umur membuahkan bidang neonatologi dan adolesensi (remaja); 
peminatan dalam sistem organ menjadi kardiologianak, alergi, hematcilogi, 
nefrologi, g~tro enterologi, pulmonologi, dan peminatan dalam sistem pelayanan 
kesehatan menimbulkan peminatan rawat jalan dan perawatan intensif. Adanya 
spesialisasi bidang ini tampak jelas di rumah sakit pendidikan. 

Hadirin yang terhormat, 

Bila kita melihat masalah penyakit infeksi, kita akan mendapatkan hal-hal yang 
menggembirakan bahkan beberapa yang menakjubkan. Akan tetapi ada pula 
hal-hal yang menimbulkan kecemasan dan keraguan. Kita telah mengalami "era 
emas" dengan ditemukannya obat antibiotika di tahun 194O-an tidak lama setelah 
penemuan sulfonamida ditahun 1930-an. Dari tabun 1940 sampai 1959, tersedia 
bermacam macam obat antirnikroba baru yang ampuh untuk beragam parasit. 
Selama d~a dasawarsa tersebut .telah "ditemukim" obat untuk penyakit penyakit 
yang pe~tmg secara klinis. Disamping kemenangan yang dapat diraih saat itu, 
"berhenhlah" penelitian:penelitian yang mengkhususkan pada interaksi antara 
kuman dan hospes pat . k' ., ogenesls penya It, dan mekanisme pertahanan tubuh. 

~P: yang terjadi? Tak lama kemudian beberapa kuman menunjukkan sifat 

k
e 

ebalan terhadap obat-obat tersebut. Pada tahun 1941 dilaporkan adanya 
uman stafilokokus au . 

1940 k reus yang. reslsten terhadap penisilin. Di akhir tahun 
-an uman tuberkulos's b t' kab d '" b t D . I er mg an menJadl reslsten terhadap 0 a. 

engan makm meluasnya pe b' . 
Yan . d' . . nggunaan 0 at antlffilkroba semakin banyak kuman 

g menJa I resIst en Dalam k ak d ' 
dan b . urun w tu ua dekade tersebut penemuan baru 

pengem angan ko . al b . 
kecepatan timbuln a m~rsl .0 at-obat tersebut masih mampu mengungguli 
tidak ada I' Y reslstensl terhadap obat. Akan tetapi sejak tahun 1959, 

agt penemuan obat ant'mik b b . ' "b" 
yang memasuki Phi ro a aru. Haniplf semua obat aru 
sebelumnya Da asaran

k
. anya merupakan modiftkasi dax:i obat yang ditemukan 

. ' n ma m bany k 1 . k . 
com:oh, se1ain streptokok a agl. uman yang menjadi resisten. Sebagat 

terhadap penisilin. us pnemoru dIl, gonokokus juga bersifat resisten 

Sangat beruntung bahwa d 
perkembangan di b'ld . pa a waktu-waktu tersebut terjadi lompatan 
k ang tmunolnai d . 

onsep-konsep baru t t . -en engan dikemukakannya faktor-faktor dan 
en ang slStem im 1· . . 

D1enambah pengetahuan kit uno ogt. Informasi-informasi baru Juga 
PCngendalian terhada. . a ~entang resistensi terhadap obat dan tentan8 
van .. da' p lDVast milcroba dan . . . 
"'--0 pat menjelajah ditingk penyakit. Thl)adi terobosan teknologa 

atmolekul tentang sifat parasitisme milcroba pada 
8 

hospes manusia .. Pi samping itu mekanisme patogen dapat dipel.ajari secara 
rinci dan muJai dapat mengungkap tabir tentang interaksi antara hospes.-parasit. 

Dengan berbekaI pengetahuan tentang imunologi, biologi molekul, dan genetika 
penyakit infeksi tibalah saatnya kita mengarahkan perhatian tidak pada 
obat-obatan melainkan pada pertahanan imunitas hospes. Thlah berkembang 
penemuan vaksin yang efektif untuk peneegahan penyakit infeksi dan upaya 
memanipulasi serta suplementasi molekul efektor imunitas untuk 
penyakit-penyakit yang belum dapat dicegah dengan imunisasi. 

Dalam perkembangan ilmu dan karena dirasakan perlunya keterampilan khusus 
dalam pelayanan kepada penderita penyakit infeksi, beberapa dokter anak 
menunjukkan peminat.an pada bidang tersebut. Sebagai landasan umum adalah 
setiap periyakit yang berat akan mendapat penanganan terbaik oleh mereka yang 
lebih mengenal tentang penyakit tersebut tidak hanya karena mereka lebih 
mengenal pengobatan terbaik tetapi juga karena mereka lebih waspada tentang 
risiko komplikasi yang mungkin timbul dan cara penanggulangannya. 

Angka kesakitan (morbidity rate) eukup tinggi dan banyak sekali yang memerlukan 
perawatan di rumah sakit, angka kematian (mortality rate) penderita-penderita 
juga tinggi. Agar dapat menanggulangi periderita-penderita penyakit infeksi 
tersebut 'diperlukan pengetahuan epidemiologinya karena penyakit-penyakit 
infeksi tersebar luas dalam masyarakat. 

Dokter dengan peminatan pad a penyakit infeksi menyadari bahwa masalah 
penanggulangan penyakit infeksi di rumah sakit kurang memberikan hasil yang 
memadai, bila tidak disertai upaya yang berdampak luas dan yang dapat 
dilaksanakan di masyarakat. 

Thrdapat faktor lain yang muneul kepermukaan yaitu jarangnya sese orang 
tertarik pada bidang mikrobiologi klinik dibandingkan min at pada bidang lain. 
Interpretasi hasil mikrobiologi serta implikasinya pada para klinisi membutuhkan 
pengetahuan epidemiologi dan ?engetahuan medik yang lebih daripada sekedar 
pengetahuan alumni yang hospital-based. 

D lam bidang ini ahli penyakit infeksi menjadi vital karena telah mendapat 

I at' h n untuk menguasai pen yak it mikrobial, epidemiologinya, dan a I a . . 
pengobatannya, mereka dapat mela~ukan interpreta~i untuk kepentmgan seJawat 
lain tentang irnplikasi hasil pemenksaan laboratonum untuk penatalaksanaan 

dan pengendalian infeksi. 
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Pada unit (bangsal) penyakit infeksi yang khusus diadakan, abli penyakit infeksi 
merawat dan mengobati penderita dengan penyakit tropik dan infeksi, dan pada 
saat yang sarna mereka dapat memberi masukan/asupan tentang penatalaksanaan 
kasus kasus infeksi yang lain, yang karena alasan tertentu perlu dirawat di unit 
lain. 

Hadirin yang saya hormati, 

Mikroorganisme telah ada di bumi inijauh sebelum ada rnanusia. Sejak permulaan 
adanya manusia, mikroorganisrne mengadakan adaptasi diri terbadap 
perubahan-perubahan pada populasi manusia yang berlangsung secara terus 
menerus. Evolusi adaptif ini rnasih berlangsung dan dengan kecepatan yang 
bertambah. . 

Selama beratus-ratus tahun "kepercayaan" yang ada berbentuk animi~me, dan 
~ranggapan. bahwa penyakit disebabkan oleh rob jabal. Pengobatan yang 
dianggap logIS yaitu mengusir rob tersebut. Bakteriologi mengubah kepercayaan 
tersebut. Postulat Koch menjadi populer. Selanjutnya kita lalu terpancang dengan 

b
gagasan "satu mikroorganisme, satu penyakit". Sampai sekarang kita masih 

eranggapan bahwa mikroo . 
!_C ksiJ' k' rgamsrne rnerupakan faktor terpenting dalam proses uue penya It. 

Sesudah petang dunia II 'b" . 
penggunaannya K d . a~tI Iotika dan Imunisasi mulai diterapkan 
bukan b' . e uanya dItuJukan terhadap mikroorganisme tertentu dan 

mengo atl pende 't S· . 
mengobati penderita kita

n ~ny~. angat dlSayangkan babwa dalam praktek 
mikrobiologi. asih sangat tergantung pada hasil pemeriksaan 

Banyak yang telah kita capai den an b . . . . 
penyakit yang menimbulk . g . 0 at dan vaksm uu. Oi negara-negara maJu 
penyakit telah dapat dib an epldeml telah dapat dikendilikan, bahkan beberapa 
demikian anggapan b herantas. Angka kematian telah jauh berkurang .meskipun 

a wa penyakit inf k . . , 
yang dibesar-besarkan F k . e Sl telah kehilangan arti adalah suatu 
ak . . a ta menunJukka b h . ks' 

ut tIdak berkurang WHO n a wa JUmlah kasus penyakit infe I 

dari tempat pekerJ'a~ d me~perkirakan bahwa sepertiga dari ·kemangkiran 
. , uaper hga dar' b nI. 

yang tldak datang ke 'Ie P' . I yang a sen masuk sekolah, dan 80"10 
P af mpat emtipan Anak dis 
ern asan Akut (ISPA) oleh virus d' . ebabkan karena Infeksi Saluran 

herpes dan Chlamydia me . an infeksi saluran .. pencemaan. Infeksi karena 
menjacli patogen karena mnmel gkat karen a huhungan kelamin. Kuman Leoionella 
Inf hi uasnya pen. er 

e nosokomial lebih s' . ~aan SlStem pengaturan suhu (Ae). 
'mempettahankan kehidupa:Tlngdete~adi karena kemajuan teknologi berhaSiI 

pen nta yang sakit be[at.. 1, 

Oalam kaitan dengan imunisas'i, kita telah memasuki era baru yaitu tahap pasca 
imunisasi. 

Vaksin OTP dan Vaksin Polio telah memasyarakat dengan hasil yang sangat 
baik. Meskipun demikian kita harus tetap waspada dan mengambil pelajaran 
dari pengalaman di negara maju. Sebagai contoh kita ambil penyakit batu1c rejan 
(pertussis). Pad a saat program imunisasi dimulai, 80% dari populasi sudah 
mempunyai kekebalan karena menderita penyakitnya. Karena program imunisas~ 
persentase kekebalan ini meningkat dan penyakitnya mulai jarang ditemui. Akan 
tetapi dengan tidak adanya penyakit, kekebalan yang didapat secara alami akan 
berkurang. Kekebalan yang· timbul karen a imu·nisasi tidaklah bertahan lama 
seperti kekebalan sesudah menderita penyakitnya. Suatu saat akan terdapat 
sejumlah .. orang yang . rentan kern bali. Oi Finlandia dimana imunisasi masih 
dilaksanakan, penyakit batuk rejan menyerang anak-anak sekolah dan dewasa 
muda. Oi Swedia, dimana imunisasi telah dihentikan sejak tahun 1974, 
akhir-akhir ini keadaan penyakit menjadi mirip seperti keadaan sebelum 
dimulainya program imunisasi. 

Hal yang sarna juga terjadi dengan kasus penyakit difteri, hanya perubahannya . 
lebih lambat karen a kekebillan yang disebabkan imunisasi berlangsung lebih 
lama. Epidemiologi penyakit difteri juga mengalami perubahan. Di Finlandia 
dan Denmark ternyata kekebalan terhadap difteri ini juga berkurang. Bahkan 
di Swedia kelompok risiko tinggi adalah pad a kelompok manula karena 
kekebalannya sangat berkurang. 

Tidak berbeda halnya dengaI). penyakit Poliomielitis. Di Finlandia penyakit ini 
rupanya timbul kembali. Diajukan 3 kemungkinari yang menyebabkan kembalinya 
penyakit ini. Kemungkimrn pertama adalah karena setelah tidak ditemuinya 
penyakit ini yang telah berlangsung beberapa dekade orang lalu menjadi enggan 
diimunisasi. Kemungkinan kedua adalah potensi vaksin Polio telah berkurang 
dan sebab ketiga adalah terjadinya mutasi virus Polio. Di Finlandia, di Eropa 
pada umumnya dan di Amerika ditemukan virus yang berbeda dengan virus 
yang digunakan untuk imunisasi. 

IImu pengetahuan modern berperan sangat besar dalam terhapusnya pandemi. 
Prinsip-prinsip imunisasi yang ditemukan oleh Edward Jenner dalam tahun 1798 
telah digunakan untuk pengendalian penyakit dan terberantasnya beberapa 
penyakit seperti cacar. Penggunaa~ ~emoter~pi. dan ~tibiot.ika berperan serta 
dalam pengurangan siklus transffilSl penyakit infeksl. Akhunya pengetahuan 

tentang prinsip-prinsip transrnisi penyaki.t ?an . diguna~anny~ upaya 
menghentikan transmisi dengan metoda epldeffilologt, mungkm lebih besar 
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perannya daripada faktor-faktor lain dalam perubahan pola penyakit infeksi. 
Masih terdapat faktor-faktor lain yaitu perubahan kerentanan populas~ 
berubahnya virulensi kuman, dan status gizi-sosial-ekonomi masyarakat. Agak 
sullt mempel~ari perubahan pola penyakit tanpa menyingkirkan pengaruh upaya 
pengendalian (secara aktif). Oi negara berkembang dimana insidensi penyakit 
infeksi masih tinggi, upaya pengendalian terb~tas dan relatif sederhana dapat 
memberikan dampak perubahan yang nyata, Meskipun demikian juga penting 
mengetahui perubaban pol a tersebut untuk mendapatkan informasi sebagai 
masukan dalam perencanaan, Oalam praktek klinik, para klinisi harus tanggap 
terha~p perubahanprevalensi dan perubahan berat ringannya penyakit serta 
~pilan penyakit. Oengan demikian para dokter dapat melakukan pengambilan 
pilihan pengobatan yang tepat guna, 

Hadirin yang terhormat, 

Oi sebagian besar negara berkembang, dalam kurun waktu 70 tabun ini 
gambar~ umum yang terlihat adalab berkurangnya penyakit infeksi yang Iebih 

~~~h dl. ne~a!a dengan keberhasilan program kesehatan ~asyarakat. 
asilan, 101 be~up~ meningkatnya umur harapan hid up dan menurunnya 

angka ~emat1an ba~, 01' beberapa negara mulai terlihat peningkatan insidensi 
penyakit degenerahf dan keganasan, 

~enyplebaksb meDuru~nya, insidensi .penyakit infeksi ini adalah gabungan faktor 
om e yang mehputI upaya dr' ' dan tris' d pengen a lan, pemngkatan tingkat sosio ekonoIDl 

nu 1 an/atau perubaban status imunologi masyarakat. 

Perubaban pola penyakit di masyarak t '" , , 
ada yang menyebut b' a tampaknya memlhkl segI-segI tertentu, 
sebagai berikut, (1n) yap se ak~81 bkonsep "penuaan penyakit" dengan sifat -sifat 

, enya It aru reI tif virul 
menyerang generasi mud (3) akin a en, (2) ada kecenderungan 
kelompok umur Iebih tua (a4,) lambm lama, penyakit .cenderung menyerang 

, at laun t 'di ' 
(5) akhirnya kejadian penyakit erJa pengurangan beratnya penyakit, 
pengendalian penurunan ke' d' mengurang daD: menghilang, Berkat upaya 
tersebut menjadi tidak ' I Ja Ian penyakit ter jadi lebih cepat sebingga tahapan 

Je as, 

Kelompok umur Iebih muda Iebih 
berhubungan deDl7<>ft tum· reDtan terhadap penyakit baru munn1Mn 
te k o-u Over sel yan tin' ' ,~ 
• ,r ena ~ahan toksik dan infektif R' : ggt sehingga sel-sel Iebih. mudah 
JSllgab ~ebih tinggi sehingga merup'ak IS kO lterpaparnya kelompok umur muda 

e 'aliknya tum o. an e ompok y at 
' vet' ensun sel Yang cepat memb t ang terserang Iebih aW : 

ua mereka mempuolmi reakS! 
U ~ 

jl:!~ IlL li lit 
l?E,'fI n~~[,k.KI, ," 

t!~"i\V:: -: ~ , ,'-', s " 
'~"" .~.,~ ~,.. 

pertahanan Iebih spontan sehingga cenderung timbul resistensi yang Iebih tinggi 
terhadap infeksi dibanding kelompok umur yang Iebih tua. Risiko yang timbul 
pada kelompok umur Iebih muda ini diteruskan pada generasi berikutnya, 
sehingga walaupun tidak terjadi perubahan virulensi kuman tampilan klinis 
penyakit termodifIkasi dan berkurang yang pada ak1airnya terberantas. 

Pola penyakit CS!Dpak digunakan sebagai bukti tentang hal tersebut 

Infeksi campak yang relatif ringan pada orang yang tidak kebal merupakan 
bencana. Oalam tabun 1875 terjadi epidemi campak di kepulauan Fiji dan 
menewaskan,seperempat penduduknya, Memang terjadi pengurangan virulensi 
virus setelah melalui binatang tetapi angka kematian yang tinggi pada penduduk 
Fiji mengisyaratkan b~hwa penguranganvirulensi virus tidak terjadi. 
Oi Nigeria campak merupakan penyakit gawat, dan disana kegawatan penyakit 
ini dikaitkan dengan malnutrisi yang sering didapatkan seeara bersamaan. Thtapi 
penyakit ini juga gawat bagi anak Nigeria yang hidup di Inggris, Hal ini 
menimbulkan dugaan bahwa malnutrisi bukanlah faktor terpenting yang 
menyebabkan perbedaan tersebut. 

Galur (strain) virus campak yang menyerang anak Eropa (Inggris) dan yang 
menyerang anak Nigeria ternyata tidak berbeda, mungkin terdapat respons 
tertentu terhadap virus secara genetika yang berhubungan dengan perbedaan 
lamanya generasi orang Nigeria terpapar terhadap virus campak. Setelah mengkaji 
ulang angka kematian campak dan kelompok etnik, Anderson mendapatkan 
adanya keadaan yang paralel tentang tampilan campak pada anak Inggris di 
abad 19 dengan anak Nigeria pad a abad ini. 

Oengan memperhatikan pola penyakit infeksi yang sudah berubah, diperkirakan 
dalam kurun waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun, populasi cenderung 
membatasi penyebaran penyakit infeksi dengan melakukan intervensi dan bila 
hal ini tidak berhasil, peningkatan resistensi populasi ~engakibatkan pe~urunan 
patogenitas dan prevalensi penyakit dan mungkin akan mengakibatkan 

terbasminya penyakit. 

Hadirin yang saya muliakan 

Marilah kita tinjau tentang D~rajat Kesehata"n Masyarakat di Indonesia. 

'IUjuan pembangunan kesehatan adalab tercapainya kemampuan untuk hidup 
sehat bagi setiap penduduk agar da~at m~wujudkan derajat keseh~tan yang 

b 'alah satu unsur darl keseJabteraan umum. Pengertian sehat optimal, se agm s 
13 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR PERUBAHAN POLA PENYAKIT INFEKSI DI BIDANG ILMU KESEHATAN ANAK MOCHAMAD FARIED KASPAN



mellputi kesehatan jasmani, rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan yang 
bebas dari penyakit, cacat dan kelemaban. 

. Upaya kesehatan yang semula berupa penyembuhan penderita, secara 
berangsur-angsur berkembang ke arah upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat 
dengan peranserta masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promotil), 
pencegaban (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulih.an (rehabilitatil) 
yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan 
yang luas dan kompleks tersebut diselenggarakan dengan cara yang berdayaguna 
dan berhasilglPla. 

Upaya tersebut dipengaruhi banyak sekali faktor seperti lingkungan sosial 
budaya termasuk ekonomi, lingkungan fIsik dan biologik yang dinamis, kompleks 
dan bersifat timbal-balik; sedangkan faktor lain adalab jumlab penduduk yang 
besar dengan aneka ragam tradisi dan adat istiadat, tingkat pendidikan serta 
ekonomi yang belum memadai, iklim tropis yang memungkinkan timbulnya 
berbagai penyakit dan memudahkan penyebarannya, serta perkembangan di 
dunia intemasional. .. 

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan, diperlukan tolok ukur. 
Beberapa tolok uk~r untuk menilai kemajuan program pembangunan kesehatan 
adalah faktor deraJat kesehatan, lama hid up, kematian, kesakitan dan lain-lain. 
Fakto~-faktor tersebut dijabarkan ke dalam indikator umur harapan hidup, angka 
kematIan kasar, angka kesakitan, dan lain lain. Faktor lain untuk mengukur 
kemajuan pembangunan kesehatan adalah upaya kesehatan, demografI, perilaku 
penduduk terhadap kesehatan, sumber daya yang bersifat pengadaan dan 
pemanfaatan. 

" Diperlukan 2 . .. dik " 
d k· Jerus .lD ator untuk mengukur status kesehatan yang berhubungan 'c:: d uahta~ ~dup dan kelengkapan pelayanan kesehatan. Kualitas bidup 

k "aki engan lDdlkator tentang pertumbuhan perkembangan status gizi angka 
es tan, terutama pad a anak ak I d·k. ' , 

sosial d falc f ·an . n 1 ator lam berhubungan dengan keadaan 
an tor- alctor yan I d· uk 

pelayanan k h g angsung an bdak langsung berguna unt 
ese atan. Salah s t k •. 'ah 

\J.ntuk memantau atau il .ahu . egunaan mdikator derajat kesehatan adal 
derajat kesehatan m menak

al asil upaya kesehatan dan menilai seberapa jauh 
asyar at, membandingk t k g 

satu dengan negara lain. " an s atus esehatan negara yan 

Situas; 1ingkat /(esehalan Indonesia 

Derajat kesehatan rnasyarakat di • 
meningkat. Pada Pelita I sam . d Indonesia dalam Pelita demi Pelita selalu 
14 Pal engan IV persentase Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) menurun dari 20% menjadi 12%, Kekurangan Kalori dan Protein (KKP) 
Balita turon dari 33% menjadi 22%, umur harapan bidup waktu lahir meningkat 
dari 465 tabun menjadi 59 tabun. Diperkirakan pada tabun 1985-1990 umur 
harapan hidup. untuk pria 61 tabun dan wanita 64.7 tah~. Namun demjkjaD~ 
derajat kesehatan masyarakat pada akhir Pelita Iv, masih jauh dari tujuan 
pembangunan kesehatan, yakni derajat kesehatan yang optimal. Sebagai 
perbandingan dapat dilihat derajat kesehatan di negara Asean. (tabeI1) 

Angka Kematian Kasar (CDR) Indonesia cenderung menurun dari tabun ke 
t~un, pada tabun 1971 masih 18,7 perseribu penduduk, menurun menjadi 125 
perseribu penduduk pada tabun 1980. Penyebab kematian yang utama menurut 
SKRT 1986 bertuiut turut adalab Diare (12%), penyakit jantung dan pembuluh 
darah (9.7%), TBC (8.6%) diikuti kelompok p~myakit Difteri, Batuk rejan dan 
Gampak (75%) dan Tetanus (6%). 

Bila dilihat menurut kelompok penyakit, maka kelompok penyebab kematian 
yang terbesar masih terletak pada penyakit infeksi dan par~it yaitu sebesar 
46.8% atau 305.3 per seratus" ribu penduduk dan penyebab lam sebesar 22%. 

Tabell. Tabel Indikator Dasar. 

negara dengan A.K. Balita A.K. Bayi jib penduduk umurbrpan 

tingkat kema. 1960 1989 (dibwb 1 tb) (juta) bdpsaat Ibr 

tian Balita 1960 1989 1989 1989 

· Tinggi (71-140) • 
Indonesia 225 100 137 73 180.8 61 

Pbilipina 134 72 80 44 60.9 64 

· Menengab (21-70) 
103 27 54.9 66 Tbailand 149 35 

· Rendah « 20) 
36 2 2.7 74 Singapura 49 12 

sumber : the state of the world's children, 1991 

. . MR) di Indonesia mengalami penurunan dari 1~~ 
Angka Kernahan Bayt (I . di 112 (1980) dan 71 (1985) Hal 1D1 . . h· d (1971) menJa . 
persenbu kelahlran 1 up 9 h (1971-1980) telab terjadi penurunan 

. b h elama masa ta un 
menunJukkan a wa s 3 3 Penurunan IMR yang tajam setelah tahun 
IMR per tahun rat~ rata sebe~a~leh . banyak faktor yang saling berkaitan. 
tujuh puluhan dlSebabkan "k ehatan perbaikan lingkUngan, peran serta 
Keberhasilan upaya peme::rak:r peny~bab yang penting, di s~ping faktor 
masyarakat dan KB merup ki baik 

. akat yang sema n . sosial ekonoml masyar 
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Dari catatan Survai Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1986, penyakit-penyakit 
yan~ menyebabkan kematian bayi, adalah Thtanus Neonatorum (19.3%), gangguan 
pennatal (18.4%), diare (15.5%), ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) 
(12.4%), dan difteri, batuk rejan, campak (9.4). 

Angka Kematian Anak Balita (CMR, usia 1-4 tabun) mengalami penurunan 
yang cukup berarti, yaitu dari 19.6 perseribu Anak Balita (SKRT 1980 menjadi 
10.6 (SKRT 1986) 

Dibanding IMR, CMR mencerminkan secara lebih baik kondisi faktor-faktor 
yang mempengaruhi kematian anak, an tara lain keadaan gizi, penyakit-penyakit 
~enular pada anak-anak, tingkat pendidikan ibu, tingkat pelayanan kesehatan 
Ibu dan anak, dan keadaan yang terjadi di dalam maupun di sekitar rumab. 

Bahkan CMR juga mer~p~kan cerminan yang lebih baik ten tang tingkat dan 
~es:rrnya masalah kemlskman, sehingga dengan demikian dapat menjadi 
mdikator yang sensitif bagi perkembangan sosio-ekonomi masyarakat. 

Dalam hal . . . 
. dik Inl, UNICEF, menggunakan Angka Kematian Anak Balita sebagai 
m ator utama untuk ke' b d 

maJuan sum er aya manusia dan sebagai indikator 
twlggal yang paling penting t t '. ' 

. . en ang sltuasl anak suatu negara. Dengan 
menggunakan mdlkator te btU' f 
berd k rse u Dice telah membllat urutan negara 

asar an angka kematian anak Balita. Disitu tarnpak bab I d . t lab 
mencapai penu wa n oneSla e 
k b runan angka kematian anak balita dan penurunan tingkat 

esu uran secara bermakna. 

Dalam Pelita III dan IV lima besar ' . 
yakni ISPA (bawah) d' penyakit penyebab kematian masih tetap 
Dari kelima peny ki't lare'bPenyakit kardiovaskular, tuberkulosa dan tetanus. 

. a terse ut 4 penyak't d lab . . . 
dlUpayakan pencegaha D'" I a a penyakit mfeksi yang dapat 
dicegah dengan upaya nynya. I bl~herklrak~n 80% kematian bayi sebenarnya dapat 

ang e I efekhf. 

Bila kita simak hasil SKRT 1980 d 
Bayi tidak banyak berubah' an SKRT 1986, ternyata Angka Kesakitan 
1986. Demikian pula pad/~~tl~!5.:~ pada tah?n1980, dan 16.6% pada tabun 
19.4% menjadi 181m S d P anak Ballta, tidak banyak berubab dari . ,0. e ang pad k I 
kesakitan banyak rnenur P I a e ompok umur diatas 5 tabun angka 

. un. 0 a penyak't 
1986 hdak banyak me l' I menurut SKRT 1980 dengan SKRT 

. nga ami perubahan H '1 
menunJukkan bahwa penyakl't 'f k . d . aSI kedua survai tersebut 

. In e SI an . 
utama dalam masyarakat yaitu lebih d . 5' parasit masih merupakan masalah 

an - % seluruh kesakitan yang ditemukan. 
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Penyakit infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), infeksi kulit, infeksi saluran 
pencernaan dan infeksi lain pada tabun 1986 masih juga menduduki peringkat 
atas dalam urutan 10 penyakit terbanyak. 

Angka kesakitan malaria di wilayah J awa Bali menurun dari tabun 1971 menjadi 
0.33 perseribu penduduk pada tahun 1988. Pada tahun 1983 Angka Parasit (PR 
= Parasite Rate) di luar Jawa-Bali telah menurun menjadi 2.95% dan pada 
tahun-tahun berikutnya PR ini menu run lagi. 

Era agraris-tradisional akan kita tinggalkan untuk menuju ke era 
industri-informasi; dan dalam proses perubahan ini memerlukan persiapan yang 
matang, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia agar dapat 
melanjutkan Pembangunan Jangka Panjang ke-II. 
Dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia menyongsong era 
industri-informasi perlu tetap memperhitungkan sektor-sektor lain, seperti 
industri, pertanian, pendidikan, agama, lingkungan, pemukiman, sosio budaya, 
hukum dll. 

Kita lihat kembali sejenak tentang penyakit malaria. Penyakit malaria ini masih 
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di Indonesia saat 
ini, terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa-Bali 

Keadaan ekologi, habitat tertentu dan tersedianya makanan bagi vektor 
memungkinkan perkembangan populasi vektor penyakit malaria. 

Untuk hidupnya nyamuk membutuhkan suhu optimum antara 25-2"? C, dan· 
dengan kelembaban lingkungan di atas 60%) misalnya dengan adanya sawah; 
tanaman/semak yang rindang merupakan faktor penunjang. 

Pada pengamatan lingkungan telah ditemukan berbagai "tempat 
perindukan" nyamuk Anopheles seperti lagoon, dan aliranirigasi. Jentik nyamuk 
juga dapat ditemukan di tepi sungai yang airnya mengal~ p.eriahan dan di kol~ 
air yang airnya agak alkalis. Larva nyamuk yang berhasil ditem~an adalah· dan 
jenis An. subpictus, An. barbirostris, An. vagus, dan. An. acorutus: 
Adanya sarang nyamuk potensial dan vektor m~arla An. sundaIcu~ d:w An. 
subpictus, dapat menimbulkan "ledak~" sepertI yang pernah terJadi pada 
tabun-tahun terdahulu di kepulauan Senbu. 
Pola tanam mempengaruhi mutu kesehatan lingkungan karena persawahan dapat 
pula berlaku sebagai tempat perindukan vektor m~aria. Densitas ny~muk An: 

't disawah mulai meningkat sesudah padi berumur 5-6 mmggu, di acoru us . . ... 
daerab-daerah dengan pola tanam tidak teratur densltas An. acomtus tinggI 

sepanjang tabun. 
17 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR PERUBAHAN POLA PENYAKIT INFEKSI DI BIDANG ILMU KESEHATAN ANAK MOCHAMAD FARIED KASPAN



Upaya pemberantasan vektor dengan penggunaan ikan pemakan jentik dan 
penggunaan larvasida pemab dicoba dengan basil yang kurang memuaskan. 

Salab satu upaya mengurangi perkembangan penyakit malaria adalah. dengan 
memperbaiki pola t8Oam; untuk pengendalian vektor malaria dapat memilih 
pola tanam padi-padi-palawija. Yang diharapkan adalah tercapainya suatu 
keseimbangan biologi. . 

Peran serta masyarakat diperlukan untuk memberantas sarang nyamuk, dengan 
demikian dapat menekanlmeniadakan transmisi. Penyuluban yang terkoordinasi 
dan terpadu di tingkat masyarakat akan memberikan hasil yang diharapkan. 

Penyakit lain yang juga ditularkan melalui vektor dan yang potensial menjadi 
masalab kesehatan masyarakat adalah Demam Berdarah Dengue. 
Penyakit Demam Berdarah berjangkit pertama kall di Surabaya dan Jakarta 
tabun 1968. Saat ini telab menyebar keseluruh propinsi di Indonesia. Jumlah 
penderita dari tahun ke tabun cenderung meningkat, dari 58 penderita pada 
tab~ 1968 menjadi 47.573 penderita pada tabun 1988, atau incidence rate yang 
menmgkat dari 0.14 per seratusribu penduduk pada tabun 1968, menjadi 27.98 
per seratusribu penduduk pada tahun 1988. Berdasarkan data yang ada, Profesor 
Doktor Soemarmo menyatakan babwa dalam Pellta V kecenderungan 
peningkatankasus DBD' dan penyebaran wilayah' terjangkitnya masih akan 
berlangsung dengan perkiraan insidens DBD akan meningkat dari 26.9 per 
1<XJ?OO p~ndudu~ pada akhir Pelita IV menjadi 80 per 100000 penduduk pada 
akhir Pebta V. Dl Indonesia upaya pemberantasan DBD bIb h il karena 
kita gh d . e um er as 

. men a ap~ masalab yang luas dan kompleks. Upaya pencegahan juga telah 
dilakukan sesual.dengan perkembangan iptek kedokteran dan kaitannya dengan 
pem?~atan vakslD. Ak~ tetapi vaksin ini masih merupakan harapan. Namun 
demtkian angka kematIan pad a penyakit ini (CFR) d 

cen erung menurun. 

Bagaimana situasi program' , 'd' 
Yan ak tmUrusasl I Indonesia dapat dilihat dari tabel 2 g merup an catatan UNICEF. 
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Tabel 2. Situasi program imunisasi di Indonesia 

. negara dengan 
tingkat ·kema. 

tian Balita 

, tinggi (71-140) 
Indonesia 
Philipina 

, menengah (21--70) 
Thailand 

, rendah « 20) 
Singapura 

PeJbandingan persentasi yang mnerima 
imunisasi lengkap (usia 1 tb) 

1981/1988 -1989 
BCG DPT Polio Campak 

55/85 -/75 -/77 -/68 
61/89 51/79 44/78 -/83 

71/98 52/84 22/84 -/66 

83/99 88/90 88/87 57/87 

sumber : the state of the world's children, 1991 

TT (ibu) 

10/41 
37/43 

27/70 

-/90 

Dari catatan Rumah Sakit Sentinel, tercatat jumlab penderita polio mielitis sejak 
tabun 1981 sampai dengan tabun 1986 menunjukkan suatu ke. cenderungan 

menurun, , t 'umlab 
Pada periode tabun 1981 sampai tabun 1988, di Rumab Sakit ter~ta J , 
penderita tetanus yang bervariasi setiap tabunnya; angka CFR ~asih berkisar 
antara 14-33% dengan kecenderungan menurun, . 
Penderita Tetanus Neonatorum di Rum~ Sakit dari tabun ke tabun 19~ samp81 
dengan 1988 tampak selalu berubah yaitu berkisar antara 633 sampru dengan 
1678 enderita, namun CI:R nya cenderung menurun, , " , 
Berd!arkan hasil pencatatan Rumah Sakit, terc~tat Jumlab pender~ta, diften 
pada tahun 1981 sejumlah 2303 penderita kemudian menurun menJadi 2.120 

penderita pada tahun 1988. . 

Kec~ndemngan Beberapa Penyakit di Bangsal Menular Lab/UPF Ilmu Kesehatan 

Anak 

d at dikatakan babwa terdapat kesan jumlah penderita yans Secara umum ap aki dir t 
, d ng'berkurang, Jumlab penderita beberapa peny t yang awa dirawat cen eru 'k " 

dari tabun ke tabun dapat dilihat dalam tabel ben ut ml, . 
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Tabel 3. Jumlah penderita beberapa penyakit di Bangsal Meoular Lab/UPF L 
Kes. ADak RSUD Dr. Soetomo 8orabaya. 
tabun 1980 -1989. 

jumlah penderita 
tahun dlfteri tetanus tet neo campak D tifoid 

1980 500 164 41 394 109 1981 411 143 37 326 110 1982 570 124 24 322 112 1983 482 123 32 233 156 1984 359 79 20 272 143 1985 290 99 22 146 135 1986 223 62 18 299 128 1987 203 58 11 163 237 1988 171 49 8 114 241 1989 125 45 7 126 163 
sumber : laporan Seksi Penyakit Infeksi Tropik dan Menular. 

D berdarah 

310 
971 

1108 
299 

Dari tabel di atas tampak babwa 'umlab .... • 
tabun 1982; jumlah penderita Tht J (A pendenta diften terus menurun seJak 

. anus oak danNe t ). . kk 
kecenderungan berkurang W:alau k ona orum Juga menunJu an 
'. . pun ang a cakup . . '. d Ib 

Hamil maslh sekitar 50% dalam tahu 1989 k an lmurusaSI TT2 kepa a u 
penderita Thtanus Neonatorum ta;pak l~b~cender.ungan berkur~ngnyajum1ah 
Anak. Penurunan jumlah penderita 11 t me~gesankan danpada ThtanUS 

. .. e anus menunJukk k 
Dllflp' dengan penderita difteri. Jumlab en' an ecenderungan yang 
gambaran yang kurang lebih sama d p. denta campak juga menunjukkan 
pernab merawat kasus Polio. ' an seJak tabun 1988 kami hampir tidak 

Dalam Kongres Nasional Hmu Kesehatan 
1990 di Ujung Pandang, telah dil k Anak (KONIKA) VIII, September 
meneliti cakupan imunisasi dan j~:~ an tent~g efektivitas imunisasi dengan 
Soetomo. Dari waktu ke waktu gk pendenta yang dirawat di RSUD Dr 
(kuan ' ) d an a cakupan' . . gk t1tas an angka drop-outs semakin " unl1JUsasl terus meDin at 
memang efektif dan berhasil menu k ~edikit (kualitas). Program Imunisasi 

, run an Jumlah kasus. 

Pada sisi lain, apabila kita memperhatik' . 
Demam Berdarah tidaklbelum t akan Jumlah penderita Demarn lUoid dan 
seb~ya, beberapa, pengamat =as k~c7nd:rungan yang sarna. Bahkan 
penyakit-penyakit tersebut. a prihatm bilamana memperhatikan 
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Dalam "The rust International Congress of 'fropica1 Pediatrics· bulan 
Nopember 1987 di Bangkok Thailandkami melaporkan ter.dapatnya perubahan 
polapenyakit Demam Tuoid. Pada saat itu dijumpai penderita-penderita deogao' 
manifestasi' neropsikiatrik berupa perubahan status mental, gangguan/penurunan 
kesadaran, disorientasi dan lain-lain. 

Memperhatikan gambaran data penyakit di atas, timbul prakiraan bahwa leita 
akan menghadapi peru bah an pola penyakit di masa mendatang yang 
mengharuskan .kita siap melakukan antisipasi yang sesuai. 

Dari salah satu sudut pandang, kita merasa optimis dengan hasil pembangunan 
sampai saat ini. Dengan akan diberlakukannya undang-undang wajib belajar 
SLTP diharapkan tingkat pendidikan masyarakat akan meningkat dan membuat 
mereka lebih mudah menerima penyuluhan kesehatan dan menjadi Iebih sadar 
serta tanggap terhadap arti hidup sehat. Pernyataan WHO 1986 saya cantumkan 
sebagai motto I yang menyangkut tingkat pendidikan ibu yang merupakan tokoh 
yang paling dekat dengan anak. 

Kita telah merasakan terobosan-terobosan .IPTEK baru di segala bidang 
termasuk bidang kesehatan dan terasa pula dampaknya pada tridarma perguruan 
tinggi. Dalam tridarma pendidikan, sejawat-sejawat muda yang baru 
menyelesaikan . pendidikannya kurang mendapat pengalaman praktis dal'am 
penyakit-penyakit yang dapat dicegab dengan imunisasi sedangkan mereka masih 
akan menghadapi kasus-kasus yang bahkan tidak khas 'penampilan kliniknya. 
Dalam tridarma penelitian, akan dirasakan lebih sulituntuk meneliti sesuatu 
penyakit yang tidak khas karen a keterbatasan peralatan canggih pada saat ini. 
Untuk beberapa penyakit upaya pencegahan dengan imunisasi masih belu,ui 
termasuk dalam program pemerintah karena berbagai kendala. Untuk imunisasi 
penyakit Demam Tifoid, DemaIll Berdarah dan Hepatitis B misalnya masih 
belum didapat metoda imunisasi yang efektif dan efisien dan masih memerlukan 
penelitian baik di rumah sakit maupun di Japangan. Dari bidang Pengabdian 
Masyarakat atau Pelayanan Medik juga masih belum berhasil mendapatkan 
upaya diagnostik yang terbaik yang dapat mengurangi anggaran Rumah Sakit 
dan anggaran pengeJuaran untuk kesehatan bagi keluarga dan masyarakat. 

Oleh karena itu disiplin Penyakit 'fropik dan Infeksi, di masa-masa menclatang 
harus siap menghadapi tantanga~ yang tidak k~cil. Kita harusmelakukan 
persiapan-persiapan untuk menghadapinya secara komprehensif bersama 
disi lin-disiplin lain yang terkait, tidak hanya dari bidangkedokteran dan 
kes!'hatan saja, melainkan juga meliputi bidang-bidang non ~edokt:~. Adanya 
suatu wadah yang merupakan perintisan ke arab tersebut yattu realisasl rencana 
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me 

pc:ndirian nopical Disease Research Center di lingkungan Universitas 
AirJangga perlu men~apat dukungan dan perhatian yang serius. Motto Carl 
Sagan tidaldah terlaJ~ meleset untuk di kemulcakan dalam menyongsong hari 
esok. Semoga. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Perkenankanlah saya pada akhir pidato pengukuhan saya ini memanjatkan sekaJi 
lagi puji syulcur ke hadirat Allah sm atas segaJa karunia· yang telah dilimpahkan 
Nya kepada saya sekeluarga. 

Pada kesempatan ini pula " . 
. . saya mgID mengucapkan tenma kasih saya kepada 

Pemermtah Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan tugas 
~ada saya dengan penuh kepercayaan sebagai Guru Besar daJam mat a pelajaran 

MU~ah~~!:: ~: ~ada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

saya untuk dapat melaksan~a~~a Esa tetap. ~emberikan kek~atan kepada 
dengan sebaik~baiknya. ' gas dan kewaJ1ban saya sebagm Guru Besar 

Ucapan terima kasih saya sampaikan ul 
AirIangga Prof dr H S· d P a kepada saudara Rektor Universitas 

. . . oe arso Djo' 
Kedokteran Prof. dr. R. Soemarto d ~onegoro, Saudara Dekan Fakultas 

an para Guru Be di 
Saudara, menerima saya dengan tulus dalam' sar, atas usul dan kese aan 
yang Saudar~ percayakan kepada saya seba . Iingkungan Saudara. Semoga apa 
dengan sebaik-baiknya. gat Guru Besar dapat saya laksanakan 

Khususnya kepada Prof. dr. IG N Gd R 
sebagaimantanKepalaLaboratorium/~ . anuh dan Prof. dr. Haroen Noerasid 
Anak, yang telah membimbing dan me :1t ~elayanan FungsionaJ llmu Kesehatan 

dapat mencapai kedudukan seperti s~a:~~au!a~an k~pada saya sehingga saya 
daIam saya mengucapkan terima k'h g 101, dan lUbuk hati yang paling 
yang beliau lakukan. aS1 . Saya terkesan dengan kepemimpinan 

Pada kesempatan yang berbah ~ . , 
d a&a IDJ tak I 
d anan rkasakaakhormat saya kepa~a Prof. dr D uMPa'rifis.aya Illengucapkan terima kasih 

, atas segaIa h' '. a ID Hu' M . ak 
keilmuan per ahan, nasehat d . SID SC, sebagm bap 

Illaupun daIam kehidupan be an bunbingannya baik eli bidang 
rlllasyarakat d an agama. 
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Saya teringat dan pada kesempatan ini. menghaturkan terima kasih saya kepada 
almarhum Prof. dr. R. Kwari Satjadibrata dan almarhum ~. Iskaq Darsono 
yang· pada saat sebagai atasan saya, telah membimbing dan memberi teladan 
bagaimanabarus bersikap dan bertindak sebagai seorang Dokter Anak dan 
sebagai pendidik eli bidang IImu Kesehatan Anak serla bagaimana harus bekerja 
sama daIam suatu organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. 

Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Prof. dr. Karjadi 
Wrrjoatmodjo saya sampaikan terima kasih. Beliau telah saya kenaI sejak sebagai 
mahasiswa dan saya pemah menerima bimbingannya daJam kelompok belajar 
dimana beliau bertindak sebagai tentor. Dari beliaulah saya mendapat pelajaran 
untuk beJajar secara . sistematik dan rupanya beliau tetap konsisten bekerja 
berdasar sistem dengan segaJa gagasannya untuk terus berupaya agar RSUD 
Dr Soetomo selaJu seJangkah lebih maju. Dan di RSUD Dr Soetomo inilahsaya 
telah dididik sehingga saya dapat menjadi dokter dan dokter anak. 

Kepada Kepala LaboratoriumlUnit Pelayanan FungsionaI IImu Kesehatan Anak 
saat ini, Prof. DR. Dr. Pitono Soeparto, saya sampaikan terima kasih atas kerja, 
sama dan kepercayaannya. 
Kepada para rekari dan seluruh anggota staf dosen, tenaga non edukatif, 
paramedis, karyawan dan seluruh Peserta Pendidikan· Dokter Spesialis I di 
LaboratoriumlUPF IImu Kesehatan Anak, tidaklah lupa saya menyampaikan 
terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya. 

Ucapan terima kasih saya tujukan juga kepada seluruh stat'medik, Dr. Dwi 
. Atmadj~ Dr. Ismoedijanto, Dr. Parwati Setiono Basuki MSc, DR. Dr. Soegeng 
Soegijanto, Dr. Widodo Darmow~dowo dan paramedik serta karyawan di Seksi 
Penyakit nopik dan InfeksiIRuang Menular LaboratoriumlUPF Ilmu Kesehatan 

Anak atas' kerja samanya. 

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Panitia 
Pengukuhan yang diketuai oleh Dr Dwi Atmadji DSAK, dan Dr Bambang 
Permono DSAK dengan koordinasi Drs. Harry Soeharsono Apt. dan H. Mahmud 
MattaJitti S.H. dan Drs. Soedharto dari Airlangga University Press yang telah 
membantu kelancaran upacara pengukuhan saya ini. 

Sa tidak dapat melupakan jasa Prof. Otto C Wolff, Prof. David C. Morley d: Prof. OJ. Ebrahim dari The InStitute Of Child Health, Unive~sity?f ~~n 
seb . pembimbing dan teman. Juga kepada Prof. P.M. Udani dari Pedia:trtc ee::' JJ. Hospital Bombay. Kepada beliau-beliau saya sampaikaD -tenma 

kasih. 
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Kepada semua· pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya, yang tidak 
mungkin disebutlcan sam persam, pada kesempatan ini saya sampaikan terima 
kasih dan pe~taan maaf. 

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah saya mengenang 
almarhum ayah saya, Bapak H.M. Kaspan Darmoatmodjo dan menghaturkan 
sembah sujud keharibaan ibu saya, yang alhamdulillah sempat hadir pada pagi 
hari ini. Kehadirat Allah SWT saya panjatlcan doll, ampunilah segal a kesalahan 
Bapak saya dan terimalah beliau disisi-Mu sesuai dengan amal bhaktinya. Kedua 
beliau iniIah yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan mendorong 
serta selalu memberi semangat untuk terus maju meraih ilmu·setinggi-tingginya 
sebingga saya dapat mencapai kedudukan seperti saat ini. TIdak lupa puia 
beliau-beliau ini mengingatkan untuk selalu mengingat Thhan SWT dan meminta 
pertolongan-Nya. Sudah selayaknyaIah pada kesempatan ini saya menghaturkan 
rasa terima kasih yang tiada terbingga kepada kedua orang tua saya. 

Juga ~epada mertua!bapak kedua saya, almarhum H. Abdul Syukur, yang 
mene~a saya sebagai anak sendiri, saya akan selalu terkenang pada beliau 
atas nasihat, petunjuk dan bimbingannya. Saya menghaturkan terima kasih 
de~gan memanjatk~ doasemoga Thhan YME mengampUni segala kesalahan 
be~a~ .. Dan kepada Ibu saya· H. C. Abdul Syukur yang juga hadir pada pagi 
han lD1 saya menghaturkan sembah bhekti 

Kepad~ saudara-saudara saya M. Tohir, Mulyani, Sunariyah Hartati dan Slamet 
Abd. SJukur, terima kasih atas ·pengertiannya. ' 

:Uya ~epada isteriku yang sangat saya cintai, terimalah kasih sayang dan 
da k~ih. saya kepadamu yang dengan setia, sabar dan penuh pengertian 

men ampm81 saya di dalam dan di luar tugas saya sebag' bdi d bdi 
masyarakat. 8J. a negara an a 

Kepada keempat anak dan sekali seb . 
~. Mara Melati M.S, dr Herma~ dan ~8J.~e~an saya, dr Lily Diah Farida, 
kasih alas segalanya. Bapak meras' b 1 run, saya menyampaikan terima 
lebih baik lam d . . a e um dapat memberikan perhatian yang 

. CO" art apa yang telah engka t . . 
itu lerimalah permintaan maaf saya. u enma sampai saat ini, oleh karena-
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Akhirnya kepada para hadirin yang sangat saya m~~ saya mengucapkan 
terima kasih atas perhatian dan kesabarannya mengikuti upacara pengukuhan 

ini. 

Wabillahit taufiq wal hidayah 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 
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RJwayat PekerJaan. 
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~~ten Ahli, Golongan F n di Bagian lImu Alam 
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Aliggota Panitia Kursus/Latihan PemblDlb~g Kel]a Lapangan dalam nmgka 
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S • Akademik Unm 1984/ 
Anggota Penyu,sun Naskah Pelalcsanaan e~ar , nama Prof. 
Ketua Panitia Pelaksana Pepgukuhan Sebagat GuruBesar atas 
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Wakil Ketua Panitia Pelalcsana Pengukuhan SebagaJ Guru Besar 
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Anggota Panitia Penyelenggara Lustrum ~ Unm ( ~ , 
Anggota Tim Verifikasi Keuangan FK UnaIl' (1985) 100' 'b . Mahasiswa 
Anggota Penatar pada Penataran P-4 Pola Pendukung Jam agI . 

Unair tahun 1984/1985 dan 1985/1986 d ' . trasi Umum FK Dnair 
Anggota Panitia Perencanaan Pengembangan A IJl1ll1S 

(1986-1988) " , ' n awasan Meiekat di lingkungan 
Anggota Panitia Petumusan AdmlOlstrast Pe g 

FK Unair (1987) ,", e eri(KPN) FK Unaii' (1988) 
Anggqta Pengurus Koperasl Pegawal N g . (1988) 

Anggota Panitia Pemberian penghargaa:: ~::ga Pengabdian kepada 
Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan P 
Masyarakat Universitas Airlangga 1989-sekaran:, a Hmu Bedah ke V di 
Anggota Panitia Penyelenggara Kursus Pas~ t~urses in Indonesia) FK 
Indonesia (Dutch Foundation For Post Gra ua e, . 

Unair-RSUD Dr Soetorno Surab~y~ 1990 'cal Disease Research Centre. 
Anggota Staf Ahli Panitia Pendlflan Tr~pl . 

(TORe) Un,air 1991 , MK Penyakit-penyakit Menul~ .dan 
Penanggung]awab Matakuhah (PJ ) b 'Peserta Program Pendidikan 

b' b' g Ketua, agl ah Penyakit Kronik dan Pern un 10 . 'Unair angkatan t un 
Pasca Sarjana (S2) pad a Fakultas Pasca SalJana 

1990/1991. 

Kegiatan Proresi. 
19~3 sekarang 
1967 sekarang 
1968 sekarang 
1990 sekarang 

t Ikatan Dokter Indonesia Cab Surabaya 

::~t: Ikatan !?okter ,~ak .C~ti:ur 
angota International p~dia~. . logi FK Unair 
angota Kelompok Studi Epl elDlO 
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Kegiatan elf luar Institusi. 

- Anggota Tim PeneIiti tentang "The MCH Package ~or Ind ." I' h P 
P r . ! onesla 0 e usat 

ene luan dan Pengembangan Yankes Depkes, Surabaya, 1973-1975 
Anggota Pengurus I.D.A.I Cab~ng Jawa Timur 1974-1975 

- Anggota Pelaksana "Cholera Vaccine Field Trial" pro k Ii' b 
Pemerintah R I dan WHO d' K ' ye pene han ersama 

. . I otamadya Surabaya (1975) 
Konsultan bldang IImu Kesehatan Anak di Rumab . . 

, Perak Surabaya, 1976 _ sekarang Saklt Pelabuhan TanJung 

- Anggota Panitia "workshop/Seminar Pengemban an P . 'n 

rangka memperingati hari Kesehatan S d g., rogram Imurusasl dalam 
diselenggarakan oleh Dinas Kesehat P e. UOla ke 29 tabun di Jatim 

Konsultan Rumah Sakit Kabupaten d:~mrr:IDSi ~ati I Jat~ (1977) 
Dr Soetomo, 1978-1979 gka Slstem RUJukan oleh RSUO 

- Sekretaris Pelaksana Harian Ma'eJ' P . , 
Pusat 1980-1984 J IS emblOa dan Penilai Keahlian LOA.! 

- Anggota Panitia Pengarah Lokakarya PKMR . 
Pengembangan Provider (1985) S Tmgkat Rumah Sakit dalam 

- Anggota Panitia Pelaksana 'Kon es N . ' 
Anggota Tim Koordinasi Pengu gr I aSDlOnal Perinasia II (1986) 
An . . mpu an ana IKOH A 

ggota PamtIa Pengarah Penyelen P' !VUi, FK Unair (1987) 
Anak. dan 'Dokter Kebidanan dari~~~Dertemuan Kerja Bagi Ookter AhIi 
KanwIl Depkes Propinsi Jawa Timur (1987) se Jawa Timur, penyelenggara 

Karya Publikasi I1miah 

Sebagai PenuUs Utama (author) 

1. Schick Test in Preschool Child ' 
Jakarta 1976 reno Second A . 

2. "Imunisasi Fa SIan Congress of Pediatrics. 
da Anak'anak" ak 

dokter DinKes se K m alah diceramahk . 
3. 'JYphold Fever pada O:::~dya S~abaya, 1976 an dl depan ' dokter-

Simposium Antibiotik Ik Anahsis pengobata 
1979 atan Ahli Farmakol . n dengan Chloramfenikol 

ogI Indo . 
4. Masalah 'lk.hoid W> nesta Cabang Surabaya 

·JP rever pada An . 
IImu Penyakit Dal ak. Simposi ' 

5. Beberapa aspek I am iFK Un air 1979 Urn PenYakit Infeksi. Bagian 
- mun sasl Dlft 

of Health & WHO U erl. S}'Inposi 
- NICBP.ICC.US , UJn on Inununization. MinistrY 

AID, Jakarta 1979 
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6. Program Imunisasi dan PermasaJahannya. "Seminar Imunisasi" daIam 
rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia ke 29 tabun 1m di lawa 
TlII1llr oleh Oinas Kesehatan -Propinsi Dati I Jatim di Surabaya 

7. "Imunisasi Pada Anak·~ Buku Continuing Education lImu Kesehatan ADak 
no 2, hI 27, Desember 1980 

8. Pengalaman Pelaksanaan Thman Gizi di Kelurahan Pacarkembang. 
KONIKA V Medan, 1981 

9. Pemakaian Chloramfenikol Dosis TInggi pada 'JYphus Abdominalis Anak. 
KONIKA V Medan, 1981 

10. Pola Penyakit pada Pengunjung BKlA FK Unair di Kedung Thrukan. 
KONIKA V Medan, 1981 . 

11. Penggunaan Diazepam per Rektal untuk Kejang pada Anak. Majalah 
Media Hospitalia, 64:57,1982 

U. Breast Feeding and Supplementary Feeding Practices in Surabaya. 
Pediatrica Indonesiana 73:239,1983 

13. Thman Penitipan Anak. Buku Kursus Khusus Ilmu Kesehatan Anak 1. FK 
Unair - RSUD Dr Soetomo Surabaya, 1985 

14. Penyakit-penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi. Buku Simposium 
Imunisasi. !DI Wtlayah Jatim-Kanwil DepKes Jatim-!DAI, Cabang. Jatim, 
1987 

15. Imunisasi Pada Anak Dalam Rangka Upaya Peningkatan Kualitas 
Manusia Buku Muktamar !D1 ke 20 eli Surabaya, 1988 

16. Dietary Therapy pada Morbili. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 
1989 

17. Demam Pada Anak. Buku Continuing Education Ilmu Kesehatan Anak. 
no 19,hal 11, 1989 

18. The Universal Child Immunization (U.C.I.) in East Java. Buku Infections 
in Hospitalized Patients. Dutch Foundation For Post Graduate Course in 
Indonesia. FK Unair-RSUD Dr Soetomo Surabaya, 1990 

19. Changing PRttern of1}phoid. The First International Congress of Tropical 
Pediatrics, Bangkok, Thailand, 1987 ' 

20. The Changing Pattern of Certain Pediatric Infectious Diseases. KONIKA 
VIII Ujung Pandang, 1990 

21. Dampak Pergeseran Pola Penyakit Infeksi pada Anak, pada Tridarma 
Perguruan TInggi. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1.990 . 

22. Pengembangan Program Imunisasi di Jawa TImur. Cermm Duma 
Kedokteran no 66:18-21, 1991 

23. The Effectiveness of Immunization. Pediatrica Indonesiana 31:325-333,1991 
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Penulis Pembantu (Co-authC?r). 

dan Ensim-ensim pad a Miokarditis 1. Pemeriksaan. Elektrokardiogram 
Diftenka, 1967 . 

2. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, 1968 
3. Pemakaian Valium pada Tetanus, 1971 

4. Gizi Anak-anak Sekolah Dasar di Surabaya, 1974 dan Perkembang
an 5. Pengaruh Asuhan yang Kurang pada Pertumbuhan 

Anak di Rumah Penitipan Anak~anak Terlantar, 1974 
6. Difteri. Aspek Pendidikan dan Pencegahan, 1974 . k 1974 
7. Beberapa Segi Pengalaman Dalam Suatu Pusat Rehidrasl Ana ~ 1974 
8. Pemeriksaan Protein Plasma dan Hematokrit pada Cholera An TetanUS 
9. Beberapa Segi Dalam Usaha Perbaikan Perawatan dan Pengobatan 

Bayi dan Anak, 1974 

10. Kegagalan Jantung pad a Miokarditis Diphtherica, 1974 
11. Titer Antibodi Tetanus pada Neonatus, 1974 
12. Diphtheria Immunization; An Attempt to Simplify, 1976 
13. Glom~~ulonephriti~ in C~ildren with Typhoid Fever, 1976 
14. Morblll. Aspek Pencegahan dengan Vaksinasi 1976 

15. Evaluasi Klinik Typhus Abdominalis selama 5' tahun 1978 
16. Evaluasi Klinik Tetanus Neonatorum selama 7 tahu~, 1978 
17, Peranan Dokter Anak pada Ado ' 1978 , aS

i . , . PSI, . . ' . uOl
S 18, Evaluasl Kadar Anhbodi terhad d'f' d h mbena

n 
llIl 

Dasar, 1978 ap 1 ten sesu a pe 
19. Tracheostomy and Its Com \. . 

. , p 1cahons, 1978 20. Malana Serebral TinJ' aUa K 
. n epustakaan, 1979 21. Tatalaksana Penderita D'f . J: 

22 U I ten, 1984 . a
LV . paya Pemberantasan P . g Tefj 

dari Penderita Tifus eli ~ngandUng Kuman Tifus AbdominallS yan 
otamadYa Surabaya, 1991 
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