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Berdasarkan Metode Pelaksanaan

1. SE Rutin Terpadu : penyelenggaraan SE thd
beberapa kejadian, permasalahan, dan atau
faktor risiko kesehatan

2. SE Khusus : penyelenggaraan SE thd suatu
kejadian, permasalahan, faktor risiko atau situasi
khusus kesehatankhusus kesehatan

3. SE Sentinel : penyelenggaraan SE pd populasi &
wilayah terbatas utk mendapatkan signal adanya
masalah kesehatan pd suatu populasi / wilayah yg
lebih luas

4. Studi Epidemiologi : penyelenggaraan SE untuk
mengetahui gambaran epidemiologi penyakit



Berdasarkan Aktifitas Pengumpulan Data

1. Surveilans Aktif : penyelenggaraan SE,
dimana unit surveilans mengumpulkan
data dg cara mendatangi unit pelayanan
kesehatan, masyarakat atau sumber data
lainnyalainnya

2. Surveilans Pasif : penyelenggaraan SE,
dimana unit surveilans mengumpulkan
data dg cara menerima data tsb dr unit
pelayanan kesh, masyarakat atau sumber
data lainnya



Berdasarkan Pola Pelaksanaan

1. Pola kedaruratan : kegiatan surveilans yg
mengacu pd ketentuan yg berlaku utk
penanggulangan KLB dan atau wabah
dan atau bencanadan atau bencana

2. Pola selain kedaruratan : kegiatan
surveilans yg mengacu pd ketentuan yg
berlaku utk keadaan diluar KLB dan atau
wabah dan atau bencana



Berdasarkan Kualitas Pemeriksaan

1. Bukti klinis atau tanpa peralatan pemeriksaan :
kegiatan surveilans dimana data diperoleh
berdasarkan pemeriksaan klinis atau tidak
menggunakan peralatan pendukung
pemeriksaan.pemeriksaan.

2. Bukti laboratorium atau dg peralatan khusus :
kegiatan surveilans dimana data diperoleh
berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau
peralatan pendukung pemeriksaan lainnya



Sasaran penyelenggaraan SE (1)

1. SE Penyakit Menular : SE penyakit yg berkaitan
dg imunisasi, AFP, penyakit potensial wabah,
DBD, malaria, penyakit zoonosis, filariasis, TBC,
diare, dll

2. SE Penyakit Tidak Menular : SE penyakit
hipertensi, stroke, paru2, dll

3. SE Kesehatan Lingkungan dan Perilaku : SE
sarana air bersih, tempat2 umum, pemukiman,
vektor penyakit, rumah sakit, dll



Sasaran penyelenggaraan SE (2)

4. SE Masalah Kesehatan : SE giai & sistem
kewaspadaan pangan & gizi (SKPG), gizi mikro
kurang anemia, kesehatan ibu dan anak,
kesehatan usia lanjut, farmasi, penyalahgunaan
obat, dllobat, dll

5. SE Kesehatan Matra : SE kesehatan haji,
pelabuhan, bencana dan masalah sosial,
kesehatan matra laut, kejadian luar biasa
penyakit dan keracunan



Surveilans efektif

Surveilans yang efektif adalah SMART

• Spesific : Spesifik (rencana dan tujuanya)

• Measurable : Terukur (hasil)

• Action Oriented :• Action Oriented : Orentasi aksi (sasaran)

• Realistic : Realistis (sesuai keadaan yg sebenarnya)

• Timely : Tepat waktu (rencana + pelaksanaan)
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