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PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENG EN DALIAN CORO'VA Y'RUS D'SEASE 201 9 (COVID.I 9)

DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR, SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang a bahwa sehubungan dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan
penyakit infeksi emerging tertentu (wabah COVID-1g) di Provinsi
Jawa Tengah dan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif
COVIO-19 di Wilayah Kabupaten Klaten, RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro harus selalu siap dalam memberikan pelayanan
terhadap pasien COVID-1 9;

bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi
penyebaran penyaklt infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai
penularannya di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, perlu disusun
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, pedu menetapkan Keputusan Direktur Utama
tentang Pedoman Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan RSUP
dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun '1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1970 Nomor 1 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lemabaran Negara Republik lndonesia Nomor
3237);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 390,
Tambahan Lemabaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5072);
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6236);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5309),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan
Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
6444',t;

10. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan
Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons
Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi,
dan Kimia;

1 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SKfulll/2004
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini

Kejadian Luar Biasa;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150'l/Menkes/PeilX12l1o
tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 503);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

'14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang
Pembebasan Biaya Pasien Penyakit lnfeksi Emerging Tertentu;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamalan Pasien (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 308);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatian;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corcna Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam
rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Drsease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor
1266);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/Menkes/Sl(lv/2009
tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Penyakit
lnfeksi;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01-07/Menkesl169l2}20
Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan
Penyakit lnfeksi Emerging Tertentu;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.o7iMenkesl 1 04l2O2O

tentang Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 2019-nCoV)
sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01 .07/Menkesl247 !2O2O
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus
D,sease 2019 (COVID-19);

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.o1.07lMenkesl382l2020
Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan
Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

24. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5/1/lO/KESiPMDN/2018 tentang lzin Operasional Rumah Sakit
Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum
Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI
TIRTONEGORO TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALTAN CORONAy/RUS D/SEASE 2019 (COVTD-19) Dt
LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Drsease 2019
(COVID-I9) Di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana
dimaksud dalam Dikum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan
sebagai acuan dalam pencegahan dan pengendalian Corcnavirus
Drsease 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada

DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR UTAMA

EN WIDYASWATI
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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr- Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat karunia-Nya, "Pedoman

Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Dlsease 2019 (COVID-1g) RSUP dr. Soeradi

Tirtonegoro Klaten".

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan

duniaPada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada

manusia ini dengan sebutan Coronavirus Drsease (COVID-19). Pada tanggal 2 Ma.el 2O2O

lndonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-'19. Pada tanggal 'l 'l Maret 2020, WHO

sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pedoman ini ditujukan bagi petugas kesehatan sebagai acuan dalam melakukan

kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Pedoman ini akan diperbarui sesuai dengan

perkembangan penyakit dan situasi terkini. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah

satu rumah sakit rujukan di Klaten, turut serta melaksanakan layanan dalan penanganan

COVID-19, sehingga diharapkan dengan layanan ini diharapkan dapat menurunkan kasus

COVID-19 di RS pada khususnya dan di wilayah Kabupaten Klaten pada umumnya.Untuk

mengkoordinasikan pelayanan COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, disusunlah

buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus D,:sease2o19 (COVID-19) di rumah

sakit ini. Buku pedoman ini diharapkan bisa membantu rumah sakit dalam penanganan kasus

covrD-19.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Ridlo dan bimbingan kepada

kita semua dalam mengembangkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sehingga menjadi

Rumah Sakit yang berkualitas dan professional dalam pelayanannya. Kepada semua pihak

yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, saya sampaikan terimakasih. Saya

berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi acuan dalam kegiatan

kesiapsiagaan.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Klaten, Juni 2020

Tim Emerging dan Re-emerging Disease
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corcnavirus Dlsease 2019 (COVID-1g) adalah penyakit menular yang disebabkan

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corcnavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2

merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada

manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang

dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respirato,y Syndrome (MERS) dan

Severe Acute Respintory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19

antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa

inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19

yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan

bahkan kematian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada

tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru

coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMDy Public Health

Emeryency of lntemational Concem (PHEIC) dan pada tanggal 'l 1 Maret 2020, WHO sudah

menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, lndonesia

telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 't 984 tentang Wabah Penyakit Menular,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit

Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/PeilX|291o tentang Jenis

Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.07/MENKES|1O4|202O

tentang Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 201g-ncov) sebagai Jenis Penyakit

Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari

oleh pertimbangan bahwa lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan

\Iy'HO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD/

Public Health Emergency of lntemational Concem (PHEIC). Selain itu meluasnya

penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke lndonesia terkait

dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit

tersebut.

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai

negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal I Juli 2020, WHO melaporkan

11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (Case Fatality

Rafe/CFR 4,6%). lndonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus

ffna n rqwcEgrt(flNalN<EElt,wDlLrlSf caP,g nvlqus arcEAsE 201e (co%D-le)
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meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh rvilayah lndonesia. Sampai dengan

tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-

19 dengan 3.4'17 kasus meninggal (CFR 4,8%).

Dilihat dari siluasi peny€baran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh

wilayah provinsi di lndonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin

meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di lndonesia, Pemerintah lndonesia telah

menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Presiden

tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di lndonesia yang wajib

dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain

itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah

korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta

menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di lndonesia, telah dikeluarkan

juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

baik di pintu masuk maupun di wilayah. Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

di wilayah, setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif lndonesia mengambil

kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada

prinsipnya dilaksanakan unluk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas,

didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan

sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

dan keamanan. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pembalasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepalan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan secara teknis dUabarkan dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona y,'rus Disease 2019

(covrD-19).

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tlngkat global maupun nasional masih dalam

risiko sangat tinggi- Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan

pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh

karenanya diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif,

dan seluruh penduduk lndonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman

pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang

disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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B. Tujuan Pedoman

1 . Tujuan Umum

Melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lndonesia

2. Tujuan Khusus

a. Memaham strategi dan indikator penanggulangan

b. Melaksanakansurveilance

c. Melaksanakan diagnosis laboratorium

d. M elaksanakan manajemen klinis

e. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan

f. Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat

S Melaksanakan penyediaan sumber daya

h. Melaksanakan pelayanan kesehatan esensial

C. Dasar llukum

1. Undang-Undang Nomo|I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun '1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik

lndonesia Negara Nomor 3273

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5063

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 5072

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor "128, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6236)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 lahun 2012 Tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

7 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor 05/MEN/1996 Tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor '11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan

Pasien;

10. Peraturan Presiden Nomor '17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan

Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018

Nomor 34);
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q,sf..]po(R".loEq.flay KLnlw{



11. Keputusan Mented Kesehatan Nomor: HK.01.07IMENKES/1Ml2020 tentang

Penetapan lnfeksi Novel Corona Virus (lnfeksi 201g-ncov) sebagai Penyakit Yang

Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01 .07/MENKES/413/2020 tentang

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 20 19 (COVID-1 9);

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi beberapa pokok bahasan yaitu: Surveilans, Penegakan

Diagnosis, Tatalaksana Pasien COVID-19, Zonasi dan Alat Perlindungan Diri.
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BAB II

SURVEILANS

B. Definisi Operasional

Pada bagian ini, dijelaskan deflnisi operasional kasus COVID-19 yaitu KasusSuspek,

Kasus Prcbable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Drsca/ded, Selesai

lsolasi, dan Kematian. Untuk Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak

Erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan

(ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG).

1. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu dad kriteria berikut:

a. Orang dengan lnfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir

sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah

lndonesia yang melaporkan transmisi lokal.

b. Orang dengan salah satu gejalaitanda ISPA DAN gada 14 hari terakhir sebelum

timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID- ! 9

c. Orang dengan ISPA beraupneumonia berat yang membutuhkan perawatan di

rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang

meyakinkan

2. Kasus Probabre

Kasus suspek dengan ISPA BeTaUARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang

meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

3. Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan

pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:

a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)

b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

qEaoJ+l.tN sfifcBqfl$^r aflLr tHil,tqLN?Dlt rat MgMvrKus arsE fl ff 20 1 9 (co|,lo 1 9)

q'!aoq",toEq.Falr K{"A,WN

A. Tujuan Surveilans

Tujuan umum kegiatan surveilans antara lain:

I . Memantau tren penularan COVID-I9 pada tingkat kabupaten dan nasional.

2. Melakukan deteksi cepat dan monitoring kasus termasuk pada populasi rentan.

3. Memberikan informasi epidemiologi

4. Memberikan informasi epidemiologi sebagai acuan kesiapsiagaan dan respon

penanggulangan.

5. Melakukan evaluasi terhadap dampak pandemi pada sistem pelayanan kesehatan dan

sosial.
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4. Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataukonfirmasi COVID-19.

Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable ataukasus konfirmasi

dalam radius 1 meter dan dalam jangka waKu15 menit atau lebih.

b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi(seperti

bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).

c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasusprobable atau

konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuaistandar.

d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontakberdasarkan penilaian risiko

lokal yang ditetapkan oleh timpenyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan

sebagaimanaterlampir).

Pada kasus prcbable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk

menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 had sebelum kasus timbul

gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan

kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan '14 hari setelah tanggal

pengambilan spesimen kasus konfi rmasi.

5. Pelaku Perialanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik)maupun luar

negeri pada 14 hari terakhir.

6. Discarded

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasilpemedksaan RT-PCR 2 kali

negatif selama 2 hari berturut-turutdengan selang waktu >24 jam.

b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikanmasa karantina

selama 14 hari.

7. Solesai lsolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan

follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan

spesimen diagnosis konfirmasi.

b. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan

pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung "10 hari sejak tanggal onset dengan

ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan

gangguan pernapasan.

c. Kasus probablelkasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan

hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3

hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

sEtw)|rN qru,tcvgfllt Nonr <FwguwalLLqv coqg$Avrry)s ar.wffi 2019 (cotiule)
qsoa.N",ioBtR.laJr K{A'.Iwl

6



8. Kematian

Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/probable

COVID-19 yang meninggal.

Prinsip dasar upaya penanggulangan COVID-l9 bertumpu pada penemuan

kasus suspeldprobab/e (find), yang dilanjutkan dengan upaya untuk isolasi (isolate) dan

pemeriksaan laboratorium (test).Ketika hasil test RT-PCR positif dan pasien dinyatakan

sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian terapi sesuai

dengan protokol. Pelacakan kontak (trace) harus segera dilaksanakan segera setelah

kasus suspeUprobable ditemukan. Kontak erat akan dikarantina selama 14 hari. Jika

setelah dilakukan karantina selama '14 hari tidak muncul gejala, maka pemantauan

dapat dihentikan. Akan tetapijika selama pemantauan, kontak erat muncul gejala maka

harus segera diisolasi dan diperkirakan swab (RT PCR). Alur Manajemen Kasus

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten dapat dilihat pada gambar 2. 1

SUSPEK

lsoLrsr

PROB^ELE

BUKAN CO' D

PEMERIKS'AN SPESIMENPCR

ITRAH
PnoTor(oL

covD

-

(*)

o*alartln oan
0llllr S!$ct
(O6CARD€O)

INVESIGA9 KASUS

TIDAX

Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19

melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19

tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat

bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

lsolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu

yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19

dengan masyarakat luas.

qrorvlltt<rrurcuQflrdqt{onN qwqvJ*DrLLrJ,t @Rg}{,svlK)s orsElSE 2019 (@yro-19)

qrc,4oq\, soEs.AoJI'fi' Klflffi{
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sE!..lIA la tuRl

suspfl(

oo*.";l

Gambar 2.1 Alur Manajemen Kasus Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
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BAB III

PEilEGAKAN DIAGNOSIS COVID-'9

A. Cara Penegakan Diagnosis

Pneumonia Coronavirus Drbease 2019 (COVID-I 9) adalah peradangan pada

parenkim paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

(SARS-CoV-2). Sindrom gejala klinis yang muncul beragam, dari mulai tidak berkomplikasi

(ringan) sampai syok septik (berat).

1 . Anamnesis

Anamnesis dilakukan dengan wawancara baik langsung pada pasien (Auto

anamnese) atau pada orang tua atau sumber lain (Allo anamnesisl untuk menegakkan

diagnosa. Pada anamnesis gejala yang dapat ditemukan yaitu, tiga gejala utama:

demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak. Tapi

perlu dicatat bahwa demam dapat tidak didapatkan pada beberapa keadaan, terutama

pada usia geriatri atau pada mereka dengan imunokompromis.

Gejala tambahan lainnya yaitu nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare dan batuk

darah. Pada beberapa kondisi dapat terjadi tanda dan gejala infeksi saluran napas akut

berat (Seve/e Acute Respiratory lnfection-SAR|). Definisi SARI yaitu infeksi saluran

napas akut dengan riwayat demam (suhu >38 C) dan batuk dengan onset dalam 10

hari terakhir serta perlu perawatan di rumah sakit. Tidak adanya demam tidak

mengeksklusikan infeksi virus.

2. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari tenaga medis

memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Pada pemeriksaan

fisik dapat ditemukan tergantung ringan atau beratnya manifestasi klinis.

o Tingkat kesadaran: kompos mentis atau penurunan kesadaran

o Tanda vital: frekuensi nadi meningkat, frekuensi napas meningkat, tekanan darah

normal atau menurun, suhu tubuh meningkat.

. Saturasi oksigen dapat normal atau turun.

. Dapat disertai retraksi otot pernapasan

. Pemeriksaan fisis paru didapalkan inspeksi dapat tidak simetris statis dan dinamis,

fremitus raba mengeras, redup pada daerah konsolidasi, suafa napas

bronkovesikuler atau bronkial dan ronki kasar.

3. Pemeriksaanpenunjang

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan diantaranya:

a. Pemeriksaan radiologi: foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks

Pada pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental,

lobar atau kolaps paru atau nodul, tampilan groundglass. Pada stage awal, terlihat

bayangan multiple plak kecil dengan perubahan intertisial yang jelas menunjukkan

SRDUT|AN wr{c$ gfrJ{flralN qEgtg\$rDnLUN cwgi{A,t4K)s arstElsE 2a1e (covlUle)

q'uaw" scrEq.Eall KtetrJ{
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di perifer paru dan kemudian berkembang menjadi bayangan multiple groundglass

dan infiltrat di kedua paru. Pada kasus berat, dapat ditemukan konsolidasi paru

bahkan "white-lungf dan efusi pleura (arang).

b. Pemeriksaan Diagnosis Laboratorium

Pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi

kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas untuk manajemen klinis/

pengendalian wabah, harus dilakukan secara cepat. Spesimen tersebut dilakukan

pemeriksaan dengan metode deteksi molekuler/ NAAT (Nucleic Acid Amplification

Iest) seperti RT-PCR (termasuk Tes Cepat Molekuler/ TCM yang digunakan untuk

pemeriksaan TB dan mesin PCR Program HIV AIDS dan PIMS yang digunakan

untuk memeriksa Viral Load HIV). Pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan

bawah dilakukan dengan cara:

. Saluran napas atas dengan swab tenggorok (nasofaring dan orofaring)

. Saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, BAL, bila menggunakan

endotrakeal tube dapat berupa aspirat endotrakeal

Hasil tes pemeriksaan negatif pada spesimen tunggal, terutama jika spesimen

berasal dari saluran pemapasan atas, tidak menyingkirkan kemungkinan tidak

adanya infeksi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil negatif pada

pasien yang terinfeksi meliputi:

1) Kualitas spesimen yang tidak baik, mengandung sedikit materialvirus

2) Spesimen yang diambil pada masa akhir infeksi atau masih sangatawal

3) Spesimen tidak dikelola dan tidak dikirim dengan transportasi yangtepat

4) Kendala teknis yang dapat menghambat pemeriksaan RT-PCR (seperti mutasi

pada virus)

Jika hasil negatif didapatkan dari pasien dengan kecurigaan tinggi suspek terinfeksi

virus COVID-19 maka perlu dilakukan pengambilan dan pengujian spesimen

berikutnya, termasuk spesimen saluran pernapasan bagian bawah (lower

respiratory fract). Koinfeksi dapat terjadi sehingga pasien yang memenuhi kriteria

suspek harus dilakukan pemeriksaan COVID-19 meskipun patogen lain ditemukan

4. Jenis Spesimen

Tabel 3.1. Jenis Spesimen Pasien COVID-19

Orofaring

Swab Dacron
atau Flocked
Swab dalam
Viral

Transport

<12han:2-8"C

>12 hari: -70'C
(dry ice)

WAJIB
OIAMBIL

o

2-goc

Jenis
Spesimen

Bahan
Pengambilan

PenyimpananSuhu
Pengirima

Keterangan

qE(W)itjr{ <sW@E t{rit<Dfi{ qBtgEt*DtrUY CoCAMvIqPS aISEISE 2019 (Cvt4D 19)

qfi)auR. scrEq-eafi KTJIW{

Usap
Nasofaring
dan

Kedua Swab
harus
ditempatkan di

tabung yang
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Medium (WM)

atau saline

steril*

sama untuk

meningkatkan

viral load.

Keterangan: *Stabilitas virus COVID-19 di dalam Saline Steril atau VTM dapat bertahan

selama 14 hari pada suhu 2-8"C. Sebagai pengganti Saline Steril dapat digunakan PBS

(Phosp ate Buffer Saline) -

WAJIB
DIAMBIL

Sputum Kontainer
Steril

2-8 0C

<5 hari: 2-8'C

>5 hari: -70'C
(dry ice)

Pastikan
Sputum
berasal dari
Saluran
Pernapasan
bawah
(BUKAN
Liu r)

Bronchoalveo
lar Lavage

Kontainer
Steril

o

2-8 C

<48 jam: 2-8'C

>48 jam: -70'C

(dry ice)

WAJIB BILA
MEMUNGKINKAN

Tracheal
aspirate,
Nasopharyng
eal aspirate
atau nasal
wash dalam
VTM

Kontainer
Steril

o

2-8'C

s48 jam: 2-8'C

>48 jam: -70'C

(dry ice)

WAJIB BILA
MEMUNGKINKAN

Jaringan biopsi
atau autopsi
termasuk dari
paru-paru

dalam media
VTM atau
saline

Kontainer
Steril + Saline
steril

2-80C

WAJIB
DIAMBIL

Serum
separator
tubes (Dewasa

3-5 ml whole
Blood)

2-80c <5 hari: 2-8'C

>5 hari: -70 'C
(dry ice)

Pengambilan 2

sampel:

Akutminggu
pertama saat
sakit

Konvalesen 2-
3minggu
setelahnya

Serum (2

sampel yaitu

akut dan
konvalesen)
UNTUK
SEROLOGI

(Eqn tASt qE$CegAttAjt onN owqzt{toluAw Mgt$,fi&Us orslE AsE N1e (cct4tD-1e)

&t't v 08" scEqlafi,ll*cvfigqo KLA'BE^{

10

<24 jam:.2-8"C

>24 jam: -7O "C

(dry ice)



5. PengambilanSpesimen

Sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan, harus memperhatikan

universal prccaution atau kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya

penularan penyakit dari pasien ke paramedic maupun lingkungan sekitar. Hal tersebut

meliputi: selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun/ desinfektan SEBELUM

dan SESUDAH tindakan, dan menggunakan APD.

a. Bahan Pengambilan Spesimen

1). Formulir Penyelidikan Epidemiologi

Pengiriman spesimen ke Laboratorium harus disertai dengan Formulir

Penyelidikan Epidemiologi terlampir sesuai dengan wahu pengambilan

spesimen.

2). Spesimen Saluran Pernapasan (RespiratoryTracf)

a) Vinl Transpoft Medium (WM)

b) Dapat digunakan dengan beberapa merk komersil yang sudah siap pakai

atau dengan mencampur beberapa bahan sesuai dengan panduan WHO

(Hanks BBS; Antifungal dan Antibiotik dengan komposisi tertentu) untuk

disatukan dalam 'l wadah steril. Hindari menggunakan WM yang

mengandung bahan yang menginaKifasi virus atau lisisbuffer.

c) Slvab Dacron atau Flocked Swab

d) Tongue Spatel

e) Kontainer Steril untuk Sputum

0 Parafilm

g) Plastik Klip

h) MatueralauLabel

3). Spesimen Darah/ Serum:

a) Spuif disposab/e 3ml atau 5 ml atau Sistem Vacutainer

b) Wng needle (jika dipedukan)

c) Kapas alkoholT0%

d) Kapas Kering

e) Vial 1,8 ml atau tabung tutup ulir (wadah Spesimen Serum)

f Ma*er atau Label

4). Bahan Pengepakan/PengirimanSpesimen:

a) lce pack dan Cold Box(diutamakan sudah menggunakan sistem tiga lapis)

b) Label Alamat

c) Lakban/ Perekat

b. Tata Cara Pengambilan Spesimen Nasofaring

1). Persiapkan cryotube yang berisi media transport virus (Hanks BSS +

Antibiotika), dapat juga digunakan WM komersil yang siap pakai (pabrikan).

2). Berikan label yang berisi Nama Pasien dan Kode Nomer Spesimen. Jika label

bernomer tidak lersedia maka Penamaan menggunakan Marker/ Pulpen pada

(wDo .nN swcvgfiaNanv swgwDnL$lr @cgi$,t4fl).t arsEASE 2o1e (cw?rc-le)

4doAo,q"SOEq.flAJr KLnqw{
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bagian berwarna putih di dinding cryotube. (Jangan gunakan Medium Hanks

bila telah berubah warna menjadi kuning).

3). Gunakan swab yang terbuat dari dacron/ rayon steril dengan tangkai plastik

atau jenis Flocked Swab (tangkai lebih lentur). Jangan menggunakan swab

kapas atau swab yang mengandung Calcium Alginat atau Swab kapas dengan

tangkai kayu, karena mungkin mengandung substansi yang dapat

menghambat menginaktifasi virus dan dapat menghambat proses pemeriksaan

secara molekuler.

4). Pastikan tidak ada Obstruksi (hambatan pada lubang hidung).

5). Masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung, pastikan posisi swab pada

Septum bawah hidung.

6). Masukkan swab secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring

7).

8).

e).

Gambar 3.1.Lokasi Pengambilan Nasofaring

Swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan-

Kemudian masukkan sesegera mungkin ke dalam cryotube yang berisi WM

Patahkan tangkai plastik di daerah mulut cryotube agar cryotube dapat ditutup

dengan rapat

Gambar 3.2 Cara Memasukkan Swab ke dalam WM

10).Pastikan label kode spesimen sesuai dengan kode yang ada di formulir

penyelidikan epidemiologi.

1 1). Cryotube kemudian dililit parafilm dan masukkan ke dalam Plastik Klip. Jika

ada lebih dari 1 pasien, maka Plastik Klip dibedakan/ terpisah.Untuk

menghindari kontaminasi silang.

(wD@$r,r aENcEg.fli{flN onN q*tEs}&DtrryN Mwn,fi*os orff AS|E m 1 9 (CV\4U 19)

q'"Lp(W SOER,AAII Kta'lw{

I
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7E- ,/ )Ir< 7
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Gambar 3.3 Pengemasan Spesimen

12).Simpan dalam suhu 2-80C sebelum dikirim. Jangan dibekukan dalam Freezer

c. Tata Cara Pengambilan Spesimen Sputum

Pasien berkumur terlebih dahulu dengan air, kemudian pasien diminta

mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk yang dalam. Sputum ditampung pada

wadah steril yang anti bocor. Pengambilan sampel spulum dengan cara induksi

dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan bagi petugas kesehatan.

d. Tata Cara Pengambilan Spesimen Serum

Sampel serum berpasangan diperlukan untuk konfirmasi, dengan serum awal

dikumpulkan di minggu pertama penyakit dan serum yang kedua idealnya

dikumpulkan 2-3 minggu kemudian.Jika hanya serum tunggal yang dapat

dikumpulkan, diambil setidaknya 14 hari setelah onset gejala untuk penentuan

kemungkinan kasus.

Untuk anak-anak dan dewasa, dibutuhkan wholeblood (3-5mL) dan disentrifus

untuk mendapatkan serum sebanyak 1,5-3 mL. Sedangkan untuk bayi minimal 1ml

whole blood diperlukan untuk pemeriksaan pasien bayi. Jika memungkinkan,

mengumpulkan 1 ml serum.

6. Pengepakan Spesimen

Spesimen dikonfirmasi harus dilakukan tatalaksana sebagai UN3373," Substansi

Biologis, Kategori 8", ketika aken diangkuu ditransportasikan dengan tujuan diagnostik

atau investigasi. Semua spesimen harus dikemas untuk mencegah kerusakan dan

tumpahan.Adapun sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan tiga lapis

(Three Layer Pacakging) sesuai dengan pedoman dari WHO dan lntemational Air

T ran sport Associatio, ( IATA).

q.oam^TltHwcEgflt{A9lanNqEr{gq$DnLrny(ww11,r*.us ar,ffe.9E 2019 (cu4a-19)
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Gambar 3.4 Pengepakan Spesimen

Spesimen dari suspek COVID-19, harus disimpan dan dikirim pada suhu yang

sesuai (lihat Tabel 4.1). Spesimen harus tiba di laboratorium segera setelah

pengambilan. Penanganan spesimen dengan tepat saat pengiriman adalah hal yang

sangat penting. Sangat disarankan agar pada saat pengiriman spesimen tersebut

ditempatkan di dalam cool box dengan kondisi suhu 2-8'C atau bila diperkirakan lama

pengiriman lebih dad tiga hari spesimen dikirim dengan menggunakan es kering (dry

ice).

7 . Pengiriman Spesimen

Pengiriman spesimen kasus suspek COVID-19 maupun kontak erat dilakukan

oleh petugas Dinas Kesehatan dengan menyertakan formulir penyelidikan epidemiologi

terlampir.Pengiriman spesimen ditujukan ke laboratorium pemeriksa yang telah

memenuhi persyaratan yang diletapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang

ditunjuk.

Pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa dapat dilakukan menggunakan

jasa kurir door to door.Pada kondisi yang memerlukan pengiriman port to port, petugas

Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan petugas KKP setempat dan laboratorium

pemeriksa. Spesimen segera dikirimkan ke Laboratorium pemeriksa paling lama 1x24

jam.
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Tabel 3.2 Perbedaan Kriteria Kasus Untuk Konfirmasi Laboratorium dengan RT-PCR

Kriterh Kasus Jenis Spesinen lryaltu PengEmtilan Lrbtrttdum
Pemert(sa

Suspek Sesuai dengan tabel
4.1 Jenis spesimen
pasienCOVID.l9

hari ke-1 dan ke-2 dengan
selangwaklu >24iam

sena bila ada perburukan.

Laboratorium
Pemeriksa COVIO-19
(dartarlerlampi0

Kontak eral
(khusus unluk
pelugas

Kesehalan)

segera dilakukan
pemeriksaan RT-PCR
seiak kasus dinyatakan
sebagai kasus probable

atau konrirmasi

Spesimen yang tiba di laboratorium pemeriksa, akan segera diproses untuk

dilakukan pemeriksaan metode deteksi molekuler. Laboratorium pemeriksa pemerintah

dan swasta) wajib menginformasikan hasil pengujian positif dan negatif melalui sistem

pelaporan yang sudah tersedia, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait.

Masing- masing penerima laporan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap laboratorium pemeriksa COVIO-1g yang menggunakan alat RT-PCR

Program HIV AIDS & PIMS diwajibkan untuk mengirimkan laporan pemanfaatan yang

meliputi kondisi alat dan ketersediaan reagen. Laporan yang dimaksud dapat dilihat

sebagaimana formulir terlampir.

Laboratorium yang menggunakan alat TCM hanya melakukan pemeriksaan

spesimen swab nasofaring.Laporan hasil pemeriksaan dengan TCM sesuai dengan

pelaporan melalui SITB yaitu sistem informasi yang digunakan oleh Program

Penanggulangan Tuberkulosis untuk Pencatatan dan Pelaporan (kasus, pengobatan,

dan logistik).

Pemeriksaan dengan Raprd lesf
Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik. Pada kondisi dengan

keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test dapat digunakan untuk

skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan

(termasuk kedatangan Pekerja Migran lndonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas

Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti dilapas, panti

jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok

rentan.

\y'y'HO merekomendasikan penggunaan Rapid Test untuk tujuan penelitian

epidemiologi atau penelitian lain. Penggunaan Rapid lesf selanjutnya dapat mengikuti

perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi WHO.

seooulN <vwcqgfltaN argt cw6w,@lLrnN cwgM'yrKps arsrflsE m 1 e (co14<D- 1 9)

q$EO&SOE*XAT'IIMUJfi K{A'.IW{

15



B. Alur Pelayanan COVID -19 Rawat Jalan

lnstalasi Ra\ rat Jalan adalah salah satu bagian di rumak sakit yang menyediakan

pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan,

rehabililasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat

inap. Gambar 3.5 menunjukan alur pelayanan di rawat jalan.
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Gambar 3.5 Alur pelayanan COVID 19 Rawat Jalan

C. Alur Pelayanan Rawat IGD

lnstalasi Gawat Darurat adalah salah satu bagian di dalam sebuah rumah sakit yang

menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat

mengancam kelangsungan hidupnya. Gambar alur pelayanan Rawat IGD dapat dilihat pada

gambar 3.6.

qwxwflt<Mr{cEcfllt NAfiN qE}{WittDALrAN CoqwnvrKos ATSEfrSE 201e (CavIo- le)

qflnoq..$oEq$alr K{"nffir
16



34lr:i3:!:rri

fu:i:

r--r:i:.: :: Brr@,tnfpt

:: r:.:i

.il l:i
It:rra

:.i'., - ,:

hui+r
C'!s&ral& IGD

. -: ., -:' '- -.

@

tr@

.{Luft PEL{lAIilI Ml\'.{T IGD

RE4filP[ond.

rl

Gambar 3.6. Alur pelayanan COVID 19 Rawat IGD

D. Skrining Covid-i9

Skrining adalah upaya mendeteksi/ mencari penderita dengan penyakit tertentu

dalam masyarakat dengan melaksanakan pemisahan berdasarkan gejala yang ada atau

pemeriksaan laboratorium untuk memisahkan yang sehat dan yang kemungkinan sakit,

selanjutnya diproses melalui diagnosis dan pengobatan. Formulir deteksi dini COVID 19

dapat dilihat pada gambar 3.7
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Gambar 3.7 Formulir Deteksi Dini COVID 19
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E. Alur Operasi

lnstalasi Bedah Sentral merupakan salah satu instalasi penunjang medis yang

memberikan pelayanan pembedahan baik yang terencana (elektil) maupun yang darurat

(cito) Untuk alur operasi pada COVID 19 bisa dilihat pada gambar 3.8..
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BAB IV

MANAJEMEN KLINIS

Manajemen klinis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan

tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tatalaksana pengobatan dan

tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. Tenaga medis yang terlibat sebagai

Dokler Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah dokter spesialis paru, dokter penyakit

dalam, dokter anak, dan dokter spesialis lain atau dokter sub spesialis lain sesuai dengan

kebutuhan medis. Dalam hal di rumah sakit tidak terdapat dokter spesialis, maka doKer umum

dapat merawat pasien COVID-19 sesuai dengan kewenangannya.Tenaga kesehatan yang

terlibat dalam pelayanan COVID-19 adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya sesuai

kebuluhan medispasien.

Manajemen klinis merupakan tugas melaksanakan tata kelola klinis secara optimal dan

berkualitas, supaya pasien mendapatkan pelayanan yang komprehensif berfokus pada pasien

(patien centercd cale) secara berkesinambungan sesuai kebutuhan medis pasien, berbasis

keselamatan pasien.

Adapun ruang lingkup manajemen klinis meliputi:

1. Pelayanan COVID-19 meliputi triase awal, anamnesis secara komprehensif, mulai dari

keluhan yang disesuaikan dengan gejala klinis, riwayat penyakit terdahulu dan riwayat

penyakit penyerta, termasuk latar belakang @ntact tracing, suNeillance didaerahnya,

pemeriksaan fisik didukung dengan pemeriksaan penunjang yang distandarkan sebagai

penunjang diagnosis, sampai pasien mendapatkan terapi, serta pemulangan dengan kriteria

sembuh, atau belum sembuh, sehingga pasien dapat melanjutkan isolasi mandiri.

2. Menjelaskan kriteria pasien masuk rawat inap dan kriteria pasien pulang rawat, pada pasien

dengan kriteria dan pasien kondisi tertentu (dengan penyakit penyerta, dengan coinsders

dan dengan komplikasi).

A. Manajemen KlinisCOVlO-l9

1. Triage: Deteksi Dini Pasien dalam Pengawasan COVID-19

Penapisan dan pemisahan pasien yang dicurigai COVID-l9 harus dilakukan pada

kontak pertama pasien di IGD dan rawat jalan. Langkah awal dalam identifikasi individu

yang diduga atau dikonfirmasi COVID-19 adalah dengan skrining semua pengunjung

fasyankes pada titik kontak perlama. Pelaksanaan skrining dilakukan di semua

fasyankes seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praKik perorangan, serta dapat

juga melalui call center pelayanan gawat darural 1 19i Public Safety Center (PSC 1 1 9).

Panduan petugas pelayanan call center pelayanan gawat darurat 1191 Public Safety

Center (PSC '1 19) dapat merujuk pada panduan tedampir.

Skrining dapat menggunakan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan suhu

tubuh dengan thermal gun, pertanyaan sederhana seperti ada demam alau riwayat

demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak nafas, malaise, sakit

snaslrnS{swc$,E|l{X!'ronNsEstq$aAarr t cotai{Aqqus oISEASI| 2019 (@t4o-1e)
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kepala, nyeri otot, riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi dan atau riwayat

perjalanan dalam 14 hari dari negara atau wilayah transmisi lokal untuk mendapatkan

slatus avyal pasien ada tidaknya gejala COVID-19. Sebaiknya membuat protokol

skrining di semua titik akses masuk dan selama kegiatan pelacakan kontak/ confacf

tracing.

Pertimbangkan COVID-19 sebagai etiologi yang paling memungkinkan untuk

pasien yang mengalami ISPA berat dan memenuhi criteria definisi operasional

surveilans.lnfeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala ISPA ringan sampai berat

bahkan sampai terjadi Acute Respiratory Distress Syrdrorne (ARDS), sepsis dan syok

septik.

Deteksi dini manifestasi klinis akan memberikan kesempatan yang cukup untuk

penerapan tatalaksana dan PPI yang tepat.Setelah skrining pasien pada triase dengan

dugaan COVID-19 dilakukan evaluasi pasien untuk menentukan tingkat keparahan

penyakit. Setelah penilaian awal, manajemen dan stabilisasi, pasien diarahkan ke

ruangperawatan COVID-19 yang sesuai.

Mayoritas pasien dengan gejala ringan tidak memedukan rawat inap kecuali ada

kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya perburukan yang cepat dan sesuai

dengan pertimbangan medis. Pasien yang berusia lanjut dan memiliki penyakit

komorbid (contohnya: penyakit kardiovaskuler dan diabetes) memiliki resiko lebih besar

untuk mengalami gejala yang lebih berat dan mengalami kematian, sehingga dapat

dipertimbangkan untuk mendapat perawatan. Deteksi cepat COVID-19

diselenggarakan sesuai manifestasi klinis dan sesuai definisi operasional surveilans

covrD-19.

Sebagian pasien yang dirawat (15%) akan mengalami sakit berat yang

memedukan terapi oksigen dan sekitar 5% akan dirawat di ICU dan sebagian

diantaranya memerlukan ventilator mekanik. Pnemonia berat merupakan diagnosis

yang paling umum untuk pasien COVID-19 yang sakit berat.

Pasien dengan gejala ringan, sedang atau berau kritis dapat dirawat di rumah

sakit rujukan COVID-19 atau rumah sakit lain yang memiliki fasilitas sesuai standar

pelayanan yang telah ditentukan, sementara itu pasien dengan gejala ringan hingga

sedang dapat juga dirawat di Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat terutama

bagi pasien yang dapat mandiri,l self handl,ng selama dirawat.

Tabel 4. 1 Kriteria Gejala Klinis Dan Manifestasi Klinis Yang Berhubungan Dengan

lnfeksi COVID-19

Kriteria
Gejala

l$anifestasi
Klinis

Penjelasan

Tanpa Gejala
(asimptomatik)

Tidak ada
gejala klinis
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Sakit ringan Sakitringan
tanpa
komplikasi

Pasien dengan gejala non-spesmk seperti demam,
batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise,
sakit kepala, nyeri otot. Perlu waspada pada usia
lanjut dan imunocomprcmised karena gejala dan
tanda tidak khas.

Sakit Sedang Pneumonia
ringan

Pasien Remaja atau Dewasa dengan tanda klinis
pneumonia (demam, batuk, dyspnea, napas cepat)
dan tidak ada tanda pneumonia berat.

Anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk
atau kesulitan bernapas + napas cepat: frekuensi
napas: <2bulan,

>60x/menit; 2-11 bulan, >50/menit; 1-5 tahun,
>4ox/menit dan tidak ada tanda pneumonia berat.

Sakit Berat Pneumonia
berat /ISPA

berat

Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau
dalam pengawasan infeksi saluran napas, ditambah
satu dari: frekuensi napas >3Ox/menit, distress
pernapasan berat, atau saturasi oksigen (SpO2)
<90% pada udara kamar.

Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas,
ditambah setidaknya satu dari berikut ini:

- sianosis sentral atau SpO2<90%;
- distres pernapasan berat (seperti mendengkur,

tarikan dinding dada yangberat);
- tanda pneumonia berat: ketidakmampuan

menyusui atau minum, letargi atau penurunan

kesadaran, atau kejang.

Tanda lain dari pneumonia yailu: tarikan dinding
dada, takipnea:
<2 bulan, >60r/menit;
2-1 1 bulan, >sox/menit;
'1-5 tahun, >4ox/menit;
>5 tahun, >3or/menit.
Diagnosis ini berdasarkan klinis; pencitraan dada
dapat membantu penegakan diagnosis dan dapat
menyingkirkan komplikasi.

Sakit Kritis Onset: baru terjadi atau perburukan dalam waktu
satu minggu.

Pencitraan dada (CT scan toraks, atau ultrasonografi
paru): opasitas bilateral, efusi pluera yang tidak
dapat dUelaskan penyebabnya, kolaps paru, kolaps
lobus atau nodul.

Penyebab edema: gagal napas yang bukan akibat
gagal jantung atau kelebihan cairan. Pedu
pemeriksaan objektif (seperti ekokardiograli) untuk
menyingkirkan bahwa penyebab edema bukan akibat
hidrostatik jika tidak ditemukan faktor risiko.
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Acute

Respiratory

Dlsfress

Syndrone
(ARDS)

KRITERIA ARDS PADA DEWASA:
' ARDS ringan: 200 mmHg <PaO2/FiO2 < 300

mmHg (dengan PEEP atau continuous positive
ainvay pressurc (CPAP) :5 cmH2O, atau yang
tidak diventilasi)

. ARDS sedang: 100 mmHg <PaO2 I FiO2 s2OO

mmHg dengan PEEP >5 cmH2O, atau yang tidak
diventilasi)

' ARDS berat: PaO2lFiO2 <100mmHg dengan
PEEP >5 cmH2O, atau yang tidak diventilasi)

Ketika PaO2 tidak tersedia, SpO2iFiO2 <315
mengindikasikan ARDS (termasuk pasien yang tidak
diventilasi)

KRITERIA ARDS PADA ANAK :

Usia Eksklusi pasien dengan penyakit paru perinatal

Dalam 7 hari sejak onset penyakit

Gagal napas yang tidak dapat dijelaskan oleh gagal
jantung atau kelebihan cf,tan (fluid ovedoad)

Waktu

Penyebab
edema

Radiologis lnfiltrat baru konsisten dengan penyakit paru akut

Ventilasi mekanis
non invasive

PARDS Ringan

Masker full 4 < Ol <8

face ventilasi
bi-level atau
CPAP >

Oksigenasi

POPULASI KHUSUS:

Penyakit

jantung

sianotik

Kriteria standar usia, waKu, penyebab edema, dan radiologis

sama seperti di atas, disertai perburukan oksigenasi akut yang

tidak dapat dijelaskan oleh penyakit jantung dasar

Penyakit

paru kronis

Kriteria standar usia, waktu, dan penyebab edema sama seperti

diatas, disertai gambaran radiologis konsisten dengan infiltrate baru

dan perburukan oksigenasi akut dari nilai sebelumnya, yang sesuai

dengan kriteria oksgenasi diatas

Disfungsi

ventrikel kiri

Kriteria standar usia, waktu, dan penyebab edema, dengan

gambaran radiologis

konsisten dengan infihrate baru dan perburukan oksigenasi akut,

yang memenuhi kriteria di atas, namun tidak dapat dijelaskan oleh

disfungsi ventrikel kiri
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Ventilasi mekanis
invasive

Sedang Berat

8<Ot <16 0t >16
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Pasien dewasa: hipotensi yang menetap meskipun sudah

dilakukan resusitasi cairan dan membutuhkan vasopresor untuk

mempertahankan mean arterial pressure (MAP) >65 mmHg dan

kadar laktat serum> 2 mmolil.

Pasien anak: hipotensi (TDS < persentil 5 atau >2 SD di bawah

normal usia) atau terdapat 2-3 gejala dan tanda berikut. perubahan

status mental/ kesadaran; takikardia atau bradikardia (HR <90

lmenit atau > 160 /menit pada bayi dan HR <70xlmenit atau

> ls0x/menit pada anak); waktu pengisian kembali kapiler yang

memanjang (>2 detik) atau vasodilatasi hangat dengan bounding

pulse; takipnea; mottled skin alau

Ruam petekie atau purpura; peningkatan laktat; oliguria; hipertermia

atau hipotermia.'

Keterangan:

. Jika fasyankes berlokasi di ketinggian lebih dari 1000 meter d.p.l., maka faKor

koreksi harus dihitung sebagai berikut: PaOz lFiO2 x Tekanan barometrik /760.

o Skor SOFA nilainya berkisar dari 0 - 24 dengan menilai 6 sistem organ yailu

pernapasan (hipoksemia didefinisikan oleh PaO2 / FiO2 rendah), koagulasi

(trombosit rendah), hati (bilirubin tinggi), kardiovaskular (hipotensi), sislem saraf

pusat (penurunan tingkat kesadaran dengan G/asgow Coma Scale), dan ginjal (urin

output rendah atau kreatinin tinggi). Diindikasikan sebagai sepsis apabila terjadi

peningkatan skor Seguenfra/ /Seps,s-re/afed./ Organ Failure Assessmenf (SOFA) >2

angka. Diasumsikan skor awal adalah nol jika data tidak tersedia.

2. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan manifestasi klinis, antara lain:

a. Laboratorium: Darah lengkap/Darah rutin, LED, Gula Darah, Ureum, Creatinin,

SGOT, SGPT, Natrium, Kalium, Chlorida, Analisa Gas Darah, Procalcitonin, PT,

APTT, Waktu perdarahan, Bilirubin Direct, Bilirubin lndirect, Bilirubin Total,

pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dan/atau semua jenis kultur MO (aerob) dengan

resistensi Anti HlV.

b. Radiologi: Thorax AP/PA

3. Komplikasi

a. Komplikasi akibat penggunaan ventilasi mekanik invasif (lMV) yang lama

b. ventilator-associated pneumorria (VAP)

c. trombo emboli vena

d. catheter-related blood stream
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B. Definisi Status Klinis Pasien COVID-19

Definisi status klinis pasien COVID-19, dibagi menjadi 3 kriteria yaitu:

'l . Pasien Suspek

2. Pasien Konfirmasi

3. Pasien Probable

Penjelasan definisi status klinis pasien sesuai dengan pembahasan definisi operasional

kasus pada BAB ll.

C. Pemeriksaan Laboratorium RT-PCR

Tabel 4.3 Jadwal Pengambilan Swab Untuk Pemeriksaan RT-PCR

HARI KE -

1 2 3 4 5 6 7 8

(sesuai klinis)

x x x x

Keterangan :

o Pengambilan swab di hari ke.1 dan 2 untuk penegakan diagnosls

. Bila lerjadi perbaikan klinis, maka untuk follow-up pasien dengan gejala berau kritis,

dilakukan pengambilan swab 1 kali yaitu pada hari ke-7 untuk menilai kesembuhan
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e. stres ulcer dan pendarahan saluran pencernaan

f. kelemahan akibat perawatan di ICU

g. komplikasi lainnya selama perawatan pasien

4. Komorbid

a. Diabetes Mellitus

1) Diabetes Mellitus Tipel

2) Diabetes Mellitus Tipe2

3) Glucocorticoid-assoc,afedd,abetes

b. Penyakil terkait Geriatri

c. Penyakit terkait Autoimun

d. Penyakit Ginjal

e. Sf Segmenf E/evation Myocardial lnfarction (STEMI)

f . Non-Sl-segment Elev ation Myocadial I nfarctron (NSTEMI)

g. Hipertensi

h. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

i. Tuberculosis

j. Penyakit kronis lain yang diperberat oleh kondisi penyakit COVID-19

9
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D. Terapi dan Penatalaksanaan Klinis Pasien COVID-{9

Penatalaksanaan klinis dilakukan pada pasien COVID-19 tanpa gejala, sakit ringan, sakit

sedang, sakit berat, kondisi kritis, dan pada kondisi tertentu. Berikut tata laksana klinis

pasien terkonfi rmasi COVID-1 9:

1 . Tatalaksana Klinis Pasien terkonfirmasi COVID-I9 Tanpa Gejala, Sakit Ringan Atau

Sakit Sedang

a. Pasien terkonfirmasi tanpa gejala

Pada prinsipnya pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala tidak

memedukan rawat inap di Rumah Sakit, tetapi pasien harus menjalani isolasi

selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi

mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah.

lsolasi ini penting untuk mengurangi tingkat penularan yang terjadi di

masyarakat. Pasien yang menjalani isolasi harus menjalankan aturan-aturan terkait

PPI dan dilakukan monitoring secara berkala baik melalui kunjungan rumah

maupun secara telemedicine oleh petugas FKTP. Pasien sebaiknya diberikan

leaflet berisi hal-hal yang harus diketahui dan dilaksanakan, pasien diminta

melakukan pengukuran suhu tubuh sebanyak dua kali sehari. Setelah 10 hari

pasien akan kontrol ke FKTP terdekat.

b. Pasien terkonfirmasi sakit ringan

Pada prinsipnya tatalaksana pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami

sakit ringan sama dengan pasien terkonfirmasi yang tanpa gejala. pasien harus

menjalani isolasi minimal selama 'l 0 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari

bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. lsolasi dapat dilakukan mandiri di

rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan Pemerintah.

Pasien yang sakit ringan dapat diberikan pengobatan:

'1). Vitamin C dengan pilihan:

- Tablet Vilamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari)

- Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari)

- Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2lableV24 jam (selama 30 hari)

2). Klorokuin fosfatsoo mgl12 jam oral (untuk 5 hari)

ATAU

Hidroksi klorokuin (sediaan yang ada 200 mg) 4OO mgl24 jam/oral (untuk 5

hari)

3). Azitromisin 500 mg/24 .iam/oral (untuk 5 hari) dengan alternatif Levofloxacim

750 mg/24 jam (5 hari)

4). Pengobatan simtomatis seperti paracetamol bila demam

5). lmunomodulator lainnya (VitaminD, Vitamin E, Zink, N-asetilsistein lv/oral)

Pasien harus diberikan informasi mengenai gejala dan landa perburukan

yang mungkin terjadi dan nomor contact person yang dapat dia hubungi sewaktu-
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waKu apabila gejala tersebut muncul. Petugas FKTP diharapkan proaktif untuk

melakukan pemantauan kondisi pasien. Setelah melewati masa isolasi pasien akan

kontrol ke FKTP terdekat.

c. Pasien terkonfirmasi sakit sedang dan pasien sakit ringan dengan penyulit

Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit sedang dan pasien

yang sakit ringan tetapi memiliki faktor penyulit atau komorbid akan menjalani

perawatan di Rumah Sakit.

Prinsip tatalaksana untuk pasien yang sakit sedang adalah pemberian terapi

simptomatis untuk gejala yang ada dan fungsi pemantauan, dilaksanakan sampai

gejala menghilang dan pasien memenuhi kriteria untuk dipulangkan dari Rumah

Sakit.

2. Tatalaksana Pasien Terkonfirmasi COVID-19 yang Sakit Berat

a. Terapi Suportif Dini dan Pemantauan

Pemberian terapi suplementasi oksigen segera pada pasien ISPA berat dan pasien

yang mengalami distress pernapasan, hipoksemia, atau syok.

1) Terapi oksigen dimulai dengan pemberian 5 Umenit dengan nasal kanul dan

titrasi untuk mencapai target SpO2 >90% pada anak dan orang dewasa, serta

SpO2 > 92olo - 95o/o pada pasien hamil.

2) Pada anak dengan tanda kegawatdaruratan (obstruksi napas atau apneu,

distres pernapasan berat, sianosis sentral, syok, koma, atau kejang) harus

diberikan terapi oksigen selama resusitasi untuk mencapai target SpO2 > 94%;

3) Semua pasien dengan ISPA berat dipantau menggunakan pulse oksimetri dan

sistem oksigen harus berfungsi dengan baik, dan semua alat.alat untuk

menghantarkan oksigen (nasal kanul, sungkup muka sederhana, sungkup

dengan kantong reservoir) harus digunakan sekali pakai.

4) Farmakologis

a) Klorokuin fosfat, 500 mgl12 jamlotal (hari ke 1-3) dilanjutkan 250 mgl12

jam/oral (hari ke 4-10) ATAU Hidroksiklorokuin dosis 4OO mgl24 jam/oral

(untuk 5 hari), setiap 3 hari kontrol EKG,

b) Azitromisin 500 mg/ 24 jam (untuk 5 hari) atau levofloxacin 750 mgl24

jaml intravena (5 hari).

c) Bila terdapat kondisi sepsis yang diduga kuat oleh karena ko-infeksi

baheri, pemilihan antibiotik disesuaikan dengan kondisi klinis, fokus

infeksi dan faktor risiko yang ada pada pasien. Pemeriksaan kultur darah

harus dikerjakan dan pemeriksaan kultur sputum (dengan kehati-hatian

khusus) patut dipertimbangkan.

d) Antivirus: Osehamivir 75 mgl12 jam oral ATAU Favipiravir (Avigan sediaan

200 mg) loading dose 1600 mg/12 jamlonl hari k+1 dan selanjutnya 2 x

600 mg (hari ke 2-5) ATAU
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e) Vitamin C 200-400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9% habis dalam 'l jam

diberikan secara drips lntravena (lV) selama perawatan

0 Vitamin B'l 1 ampull24jam/intravena

g) Hydroxycortison 100 mgl24 jaml inlravena (3 hari pertama)

h) Pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada

i) Antikoagulan profilaksis dan terapi dengan Low Molecular Weight Heparin

o Enoxaparin Profilaksis 4000 lul24 jam S.C pada IMT > 40 kg/m2 4000

lul12 jam S.C Terapi 1mg/kgBB/12 jam S.C atau 1,5 mg/kgBB/24 jam

s.c
o Nadroparin Profilaksis 2850 lul24 jam S.C Terapi 86 lU/kgBB/l2 jam

S.C atau 171 lU/kgBB/24 jam S.C

b. Terapkan kewaspadaan kontak saat memegang alat-alat untuk menghantarkan

oksigen (nasal kanul, sungkup muka sederhana, sungkup dengan kantong

reservoir) yang terkontaminasi dalam pengawasan atau terbukti COVID-1g.

Lakukan pemantauan ketat pasien dengan gejala klinis yang mengalami

perburukan seperti gagal napas, sepsis dan lakukan intervensi perawatan suportif

secepat mungkin.

1) Pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap memerlukan pemantauan vital

sign secara rutin dan apabila memungkinkan menggunakan sistem

kewaspadaan dini (misalnya NEWS2) untuk memantau perburukan klinis yang

dialami pasien.

2) Pemeriksaan darah lengkap, kimia darah dan EKG harus dilakukan pada

waKu pasien masuk perawatan untuk mengetahui dan memantau komplikasi

yang mungkin dialami oleh pasien seperti: acute liver injury, acute kidney

injury, acute cadiac injury ailau syok.

3) Setelah melakukan tindakan resusitasi dan stabilisasi pasien yang sedang

hamil, harus dilakukan monitoring untuk kondisijanin.

c. Pahami pasien yang memiliki komorbid untuk menyesuaikan pengobatan dan

penilaian prognosisnya.

Perlu menentukan terapi mana yang harus dilanjutkan dan terapi mana yang

harus dihentikan sementara. Berkomunikasi secara proaktif dengan pasien dan

keluarga dengan memberikan dukungan dan informasi prognostik.

d. Melakukan manajemen cairan secara konservatif pada pasien dengan ISPA berat

tanpa syok.

Pasien dengan ISPA berat harus hati-hati dalam pemberian cairan tntravena,

karena resusitasi cairan yang agresif dapat memperburuk oksigenasi, terutama

dalam kondisi keterbatasan ketersediaan ventilasi mekanik.

3. Tatalaksana Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Pada Kondisi Tertentu
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a. Pemberian antibiotik empirik berdasarkan kemungkinan etiologi pada kasus yang

dicurigai mengalami sepsis (termasuk dalam pengawasan COVID-l9) yang

diberikan secepatnya dalam waklu 1 jam setelah dilakukan asesmen.

Pengobatan antibiotik empirik berdasarkan semua etiologi yang

memungkinkan (pneumonia komunitas, pneumonia nosokomial atau sepsis)

berdasarkan data epidemiologi, peta kuman penyebab, serta pedoman pengobatan

yang bedaku. Terapi empirik harus di de-ekskalasi apabila sudah didapatkan hasil

pemeriksaan mikroblologis dan penilaian klinis.

b. Tatalaksana pada pasien hamil, dilakukan terapi suportif dan sesuai dengan

kondisi kehamilannya.

Pelayanan persalinan dan terminasi kehamilan pedu mempertimbangkan

beberapa faktor seperti usia kehamilan, kondisi ibu dan janin. Perlu dikonsultasikan

ke dokter kandungan, dokter anak, dokter lain sesuai kondisi kehamilannya, dan

konsultan intensive care.

c. Jangan memberikan kortikosteroid sistemik secara rutin untuk pengobatan

pneumonia karena virus atau ARDS di luar uji klinis kecuali terdapat alasan lain.

Penggunaan jangka panjang sistemik kortikosteroid dosis tinggt dapat

menyebabkan efek samping yang serius pada pasien dengan ISPA beraUSARl,

termasuk infeksi oportunistik, nekrosis avaskular. infeksi baru bakteri dan replikasi

virus mungkin berkepanjangan. Oleh karena itu, kortikosteroid harus dihindari

kecuali diindikasikan untuk alasan lain.

d. Perawatan pada Pasien Terkonfirmasi COVID-19 yang berusia lanjut

1) Perawatan pasien terkonfirmasi COVID-1 9 berusia lanjut memerlukan

pendekatan multi disipliner antara doKer, perawat, petugas farmasi dan

tenaga kesehatan yang lain dalam proses pengambilan keputusan mengingat

masalah mu[ti-morbiditas dan penurunan fungsional tubuh.

2) Perubahan fisiologis terkait umur akan menurunkan fungsi intrinsik pasien

seperti malnutrisi, penurunan fungsi kognitif dan gejala depresi. Deteksi dini

mengenai kemungkinan pemberian obat yang tidak tepat harus dilakukan

untuk menghindari munculnya kejadian tidak diharapkan dan interaksi obat

untuk pasien lanjut usia.

Orang berusia lanjut memiliki resiko yang lebih besar mengalami polifarmasi,

dengan adanya pemberian obalobat baru terkait COVID-19 maka diperlukan

koordinasi dengan caregrver atau keluarga selama proses tatalaksana COVID-

'19 untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan pasien.

e. Perawatan pada Pasien COVID-19 anak

Terapi definitif untuk COVID-19 masih belum diketahui, tidak ada obat yang

efikasi dan keamanannya terbukti. Beberapa terapi masih dalam evaluasi

(terutama pada dewasa), penggunaan pada kasus COVID-19 pada anak masih

dalam penelitian. Pemberian antivirus maupun hidroksiklorokuin harus
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mempertimbangkan derajat beratnya penyakit, komorbid dan persetujuan orang

tua. Perawatan isolasi pada pasien balita dan anak yang belum mandiri dilakukan

sesuai dengan standar

4. Tatalaksana Pasien Terkonfirmasi COVID-19 yang Sakit Kritis

a. Manajemen Gagal Napas Hipoksemi dan ARDS

1) Mengenali gagal napas hipoksemi ketika pasien dengan distress pernapasan

mengalami kegagalan terapi oksigen standar

Pasien dapat mengalami peningkatan kerja pernapasan atau hipoksemi

walaupun telah diberikan oksigen melalui sungkup tutup muka dengan kantong

reservoir (1 0 sampai 15 Umenit, aliran minimal yang dibutuhkan untuk

mengembangkan kantong; FiO2 antara 0,60 dan 0,95). Gagal napas

hipoksemi pada ARDS terjadi akibat ketidaksesuaian ventilasi-perfusi atau

pirau/pintasan dan biasanya membutuhkan ventilasi mekanik.

2) Oksigen nasal aliran linggi (High-Flow Nasal Oxygenl HFNO) atau ventilasi

non invasif (NlV), hanya pada pasien gagal napas hipoksemi tertentu, dan

pasien tersebut harus dipantau ketat untuk menilai terjadi pedurukan klinis.

a) Sistem HFNO dapat memberikan aliran oksigen sampaidengan 60 L/menit

dan FiO2 sampai 1 ,0; sirkuit pediatrik umumnya hanya mencapai 15

Umenit, sehingga banyak anak membutuhkan sirkuit dewasa untuk

memberikan aliran yang cukup. Dibandingkan dengan terapi oksigen

standar, HFNO mengurangi kebutuhan akan tindakan intubasi. Pasien

dengan hiperkapnia (eksaserbasi penyakit paru obstruktif, edema paru

kardiogenik), hemodinamik tidak stabil, gagal multi-organ, atau penurunan

kesadaran seharusnya tidak menggunakan HFNO, meskipun data terbaru

menyebutkan bahwa HFNO mungkin aman pada pasien hiperkapnia

ringan-sedang tanpa perburukan. Pasien dengan HFNO seharusnya

dipantau oleh petugas yang tedatih dan berpengalaman melakukan

intubasi endotrakeal karena bila pasien mengalami perburukan mendadak

atau tidak mengalami perbaikan (dalam 1 jam) maka dilakukan tindakan

intubasi segera. Saal ini pedoman berbasis bukti tentang HFNO tidak ada,

dan laporan tentang HFNO pada pasien MERS masih terbatas.

b) Penggunaan NIV tidak direkomendasikan pada gagal napas hipoksemi

(kecuali edema paru kardiogenik dan gagal napas paser operasi) atau

penyakit virus pandemik (merujuk pada studi SARS dan pandemi

influenza). Karena hal ini menyebabkan keterlambatan dilakukannya

intubasi, volume tidal yang besar dan injuri parenkim paru akibat

barotrauma. Data yang ada walaupun terbatas menunjukkan tingkat

kegagalan yang tinggi ketika pasien MERS mendapatkan terapi oksigen

dengan NlV. Pasien hemodinamik tidak stabil, gagal multi-organ, atau

penurunan kesadaran tidak dapat menggunakan NlV. Pasien dengan NIV
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seharusnya dipantau oleh petugas terlatih dan berpengalaman untuk

melakukan intubasi endotrakeal karena bila pasien mengalami perburukan

mendadak atau tidak mengalami perbaikan (dalam 1 jam) maka dilakukan

tindakan intubasi segera.

c) Publikasi terbaru menunjukkan bahwa sistem HFNO dan NIV yang

menggunakan interface yang sesuai dengan wajah sehingga tidak ada

kebocoran akan mengurangirisiko transmisi airborne ketika pasien

ekspirasi

3) lntubasi endotrakeal harus dilakukan oleh petugas terlatih dan berpengalaman

dengan memperhatikan kewaspadaan transmisi airborne Pasien dengan

ARDS, terutama anak kecil, obesitas atau hamil, dapat mengalami desaturasi

dengan cepat selama intubasi. Pasien dilakukan pre-oksigenasi sebelum

intubasi dengan Fraksi Oksigen (FiO2) 100% selama 5 menit, melalui sungkup

muka dengan kantong udara, bag-valve mask, HFNO atau NIV dan kemudian

dilanjutkan dengan intubasi.

4) Ventilasi mekanik menggunakan volume tidal yang rendah (4-8 ml/kg prediksi

berat badan, Predicted Body Weightl PBW) dan tekanan inspirasi rendah

(tekanan plateau <30 cmH2O).

Sangat direkomendasikan untuk pasien ARDS dan disarankan pada pasien

gagal napas karena sepsis yang tidak memenuhi kriteria ARDS-

a) Perhitungkan PBW pria = 50 + 2,3 [tinggi badan (inci) -60], wanita = 45,5 +

2,3 [tinggi badan (inci)-60]

b) Pilih mode ventilasi mekanik

c) Atur ventilasi mekanik untuk mencapai tidal volume awal = 8 ml/kg PBW

d) Kurangi tidal volume awal secara bertahap 1 ml/kg dalam waktu s 2 jam

sampai mencapai tidal volume = 6ml/kg PBW

e) Atur laju napas untuk mencapai ventilasi semenit (tidak lebih dari 35

kali/menit)

f) Atur tidal volume dan laju napas untuk mencapai target pH dan tekanan

plateau

Hipercapnia diperbolehkan jika pH 7,30-7,a5. Protokol ventilasi mekanik harus

tersedia. Penggunaan sedasi yang dalam untuk mengontrol usaha napas dan

mencapai target volume tidal. Prediksi peningkatan mortalitas pada ARDS

lebih akurat menggunakan tekanan diving yang tinggi (tekanan

plateau-PEEP) dibandingkan dengan volume tidal atau tekanan plateau yang

tinggi.

5) Pada pasien ARDS berat, lakukan ventilasi dengan prone position > 12 jam

per hari. Menerapkan ventilasi dengan prone position sangat dianjurkan untuk

pasien dewasa dan anak dengan ARDS berat tetapi membutuhkan sumber

daya manusia dan keahlian yang cukup.
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