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Prakata

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan “Rekomendasi Pelaksanaan
Pelayanan Bedah Saraf”.
Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi para tenaga medis khususnya
di lingkungan keluarga besar PERSPEBSI, terutama dalam upaya pencegahan, penyebaran, dan
pemantauan COVID-19.
Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penyebaran COVID19 di Indonesia yang begitu masif. Referensi rekomendasi ini bersumber dari Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO), Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dan sumber-sumber lain yang dapat
dipercaya. Mengingat perubahan dan perkembangan COVID-19 yang amat dinamis, maka kami
mengharapkan saran, ide, kritik, dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan rekomendasi
ini.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah turut
berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan “Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan Bedah
Saraf” ini.

Jakarta, 13 April 2020

Dr. dr. Agus Yunianto, Sp.BS (K)
Ketua Satgas COVID-19 PERSPEBSI
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PENGANTAR KETUA TIM TANGGAP BENCANA PP PERSPEBSI

Bencana, dalam perspektif medis, apalagi bagi dokter bedah, tentu dimaksudkan hal-hal terkait
dengan bencana alam (natural disaster), seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami,likuifaksi,
dan sejenisnya atau bencana akibat ulah manusia (man-made disaster) seperti kebocoran reaktor
nuklir, persebaran senjata kimia atau mungkin juga bom bunuh diri dengan korban massal, Dalam
pemahaman hazards CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), bencana biologi kuranglah
mendapat wadah kewaspadaan dalam mind set tenaga medis, apalagi wabah penyakit atau
pandemi. Padahal pandemi dengan jumlah korban yang mengerikan sudah berkali-kali terjadi dalam
sejarah umat manusia. Maka saat kita sekarang menghadapi pandemi Covid-19, nampaknya tidak
ada satu negara pun, kita ulangi, tidak ada satu negara pun, yang betul-betul tenaga medis dan
tenaga kesehatan lainnya siap dalam menghadapinya.

Maka langkah yang dilakukan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bersama seluruh Perhimpunan Dokter
Spesialis dan Seminat menggelorakan “Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19” memerlukan
petunjuk teknis di lapangan dalam pelaksanaannya bagi para sejawat seprofesi. Pembuatan
dokumen “Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan Bedah Saraf menghadapi Pandemi Covid-19 di
Indonesia” merupakan langkah strategis sekaligus taktis dalam merespon kebutuhan di lapangan
akan pedoman bagi sejawat bedah saraf dalam bekerja melayani pasien.

Bagi Tim Tanggap Bencana PP Perspebsi, adanya rekomendasi bagi sejawat ini diharapkan dapat
membantu meningkatkan kualitas pencegahan penularan COvid-19 dan penanganan pasien, baik
pasien bedah saraf biasa mau pun yang terjangkit Covid-19. Pada akhirnya langkah-langkah disiplin
kepada aturan yang baku dalam mengurangi penularan mau pun meningkatkan kualitas pelayanan,
diharapkan dapat sedikit membantu mempercepat “perginya” (atau musnahnya) virus Covid-19 ini
dan kita bisa kembali melayani pasien bedah saraf seperti sedia kala.

Ketua Tim Tanggap Bencana PP Perspebsi

Dr.dr.Wawan Mulyawan,Sp.BS (K)
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Kata Sambutan
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya,
“Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan Bedah Saraf” dapat diselesaikan.
Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, infeksi COVID-19 menjadi masalah kesehatan
dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 31
Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas
di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kasus ini terus bertambah parah hingga akhirnya diketahui
bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus berkembang hingga
adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Tiongkok.
Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi hal tersebut, maka penting bagi
Pengurus Pusat Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PP PERSPEBSI) untuk menyusun sebuah
rekomendasi pelaksanaan pelayanan dalam menghadapi COVID-19. Pada pedoman ini dijelaskan
kerangka sebagai berikut:
1. Penjadwalan operasi bedah saraf dan pemanfaatan ICU
2. Penjadwalan pasien rawat jalan bedah saraf
3. Pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk dokter spesialis dan residen
4. Arahan bidang ilmiah/pendidikan
Rekomendasi ini ditujukan bagi segenap petugas medis, khususnya sejawat bedah saraf
Indonesia sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaan dan pelayanan bedah saraf selama pandemi
COVID-19. Rekomendasi ini disusun dengan mengadopsi dan merangkum berbagai sumber referensi
terkait dengan usaha pengurangan risiko penyebaran COVID-19. Semoga rekomendasi ini dapat
bermanfaat bagi kita semua khususnya para sejawat bedah saraf Indonesia.
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi ini, kami
sampaikan terimakasih. Kami berharap, rekomendasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta
menjadi acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan dan pelayanan bedah saraf.

Surabaya, 13 April 2020

Prof Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS (K)
Presiden PERSPEBSI
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Kata Sambutan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis
baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Telah kita ketahui
bersama bahwa asal mula virus yang ditemukan pada akhir desember tahun 2019 ini berasal dari
Wuhan, Tiongkok.
Sejauh ini, sudah dipastikan terdapat lebih dari 200 negara yang telah terjangkit virus satu ini
(Data WHO, 16 April 2020). Penyebaran COVID-19 terjadi amat cepat dan meluas, karena dapat
menular melalui kontak dari manusia ke manusia. Saat ini pun, berita seputar COVID-19 masih menjadi
perhatian utama di semua negara untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap siaga menghadapi
COVID-19 yang belum ditemukan obat dan vaksinnya.
Kami menyambut baik penerbitan “Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan Bedah Saraf:
Menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia” ini sebagai sebuah langkah antisipatif dalam
penanganan kasus penyebaran virus tersebut di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf
Indonesia (PERSPEBSI) yang telah sigap dan cepat menyusun rekomendasi ini. Semoga rekomendasi
ini bermanfaat bagi sejawat sekalian dalam menangani kasus COVID-19 di berbagai fasilitas pelayanan
kesehatan di Indonesia.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 13 April 2020

Dr. Daeng Mohammad Faqih, S.H., M.H.
Ketua Umum PB IDI
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Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan Bedah Saraf
Dalam masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

Anggota Perspebsi yang saya hormati,
Wabah pandemi akibat COVID-19 telah ditetapkan WHO pada 30 januari 2020. Saat ini Jakarta
dan provinsi-provinsi di Jawa dapat disebut sebagai episentrumnya COVID-19 di Indonesia. Di
tengah pandemi ini para spesialis bedah saraf harus secara maksimal tanggap terhadap resiko
terhadap diri dan keluarganya terhadap penularan COVID-19 dan ikut serta secara aktif
mencegah/meminimalkan penyebaran COVID-19. Setiap anggota harus mempelajari dengan
baik tentang penyakit ini. Kita juga harus mendukung para sejawat kita yang harus tetap
bekerja menolong pasien emergensi, dan mendukung sejawat spesialis lain yang berada
digaris paling depan dalam penanganan pasien COVID-19. Kita harus menyusun strategi
terbaik agar dalam tugas-tugas kita dapat mencegah anggota kita tertular dan juga mencegah
masyarakat tertular. Diperlukan adanya restriksi selektif terhadap kasus bedah saraf yang
memerlukan tindakan pembedahan demi antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang
membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas serta mengurangi semaksimal mungkin
resiko transmisi virus. Dalam kaitan ini PERSPEBSI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas)
COVID-19 PERSPEBSI dan menyusun rekomendasi pelayanan bedah saraf yang disesuaikan
dengan kondisi pandemi ini.

A.

PEMBENTUKAN SATGAS COVID-19 PESPEBSI :
Pengurus Pusat Perspebsi menetapkan terbentuknya “Satgas COVID-19 PERSPEBSI”
yang diketuai oleh Dr. dr. Agus Yunianto, Sp.BS dan Ketua Cabang sebagai Satgas COVID19 Perspebsi Cabang. Bila belum ada Cabang, maka Ketua Wilayah menjadi Ketua Satgas
COVID-19 Perspebsi Wilayah (daftar terlampir).
Tugas Satgas COVID-19 PERSPEBSI, adalah :
1. Ikut memutus mata rantai penularan COVID-19 sesuai kewenangan masingmasing
2. Mengamankan dan menyelamatkan semaksimal mungkin anggota Perspebsi
dan tenaga kesehatan yang mendampingi dari penularan COVID-19
3. Mengamati anggota yang masih berpraktek baik frekuensi maupun kuantitas
dan anggota yang berumur di atas 65 tahun yang masih berpraktek
4. Memberikan panduan umum dan mengingatkan serta mengamati anggota
dalam melakukan pelayanan bedah saraf pada pasien tanpa dan dengan
kecurigaan COVID-19 (OTG/ODP/PDP)
5. Melakukan upaya penggalangan dana untuk mendapatkan APD bagi keperluan
anggota
6. Bersama dengan pengurus Perspebsi pusat melakukan tindakan yang
dibutuhkan demi keamanan anggota
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7. Aktif melakukan upaya untuk pemeriksaan PCR pada anggota, terutama yang
anggota masih harus bertugas dan menginformasikan hasilnya kepada Ketua
Satgas.
B.

REKOMENDASI PELAYANAN BEDAH SARAF
a) PELAYANAN TINDAKAN OPERASI
Rekomendasi pelayanan bedah saraf ini meliuti :
1. Penjadwalan tindakan bedah saraf dan pemanfaatan ICU
2. Penjadwalan rawat jalan bedah saraf
3. Pengaturan SDM termasuk dokter spesialis dan residen/PPDS
4. Kegiatan ilmiah/Pendidikan
Koordinasi
Sebelum pembahasan masing-masing poin, maka dokter penanggung jawab
pelayanan bedah saraf wajib untuk berkoordinasi dengan dokter penanggung
jawab bidang terkait sebagai berikut:
− Manajemen RS setempat
− Dokter bedah saraf di rumah sakit jejaring, atau di rumah sakit dalam satu
kabupaten/kota dan dalam satu provinsi
− Departemen anestesi/ Konsultan Neuro-Anestesi (KNA)
− Departemen Neurologi
− Dinas Kesehatan Setempat

Data awal yang diperlukan dalam satu RS :
1. Identifikasi jumlah Dokter dalam Tim Bedah Saraf :
a. Dokter spesialis bedah saraf
b. Dokter residen (PPDS) bedah saraf
c. Dokter residen (PPDS) bedah umum
2. Identifikasi jumlah Bed untuk pasien non-COVID 19 :
a. Ruang perawatan biasa
b. Ruang perawatan intensif
Data tambahan :
1. Identifikasi jumlah kasus positif COVID-19 dalam komunitas
2. Identifikasi jumlah kasus positif COVID-19 yang dirawat
a. Ruang perawatan isolasi biasa
b. Ruang perawatan isolasi insentif (ICU)
Identifikasi jum;ah kasus positif COVID-19 ini untuk memberi gambaran
seberapa besar kemungkinan kebutuhan SDM dan fasilitas pelayanan RS.
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PENJADWALAN OPERASI BEDAH SARAF DAN PEMANFAATAN ICU
Data tersebut akan dijadikan dasar alur pelayanan bedah saraf sesuai tabel
berikut:
Tabel 1. Algoritma penjadwalan operasi elektif dan emergensi
Tingkat lonjakan
Covid-19
Hijau :
1-9 kasus dalam
komunitas
,
atau rawat inap
< 6 pasien COVID +
(<20% kapasitas isolasi),

Kasus kegawatdaruratan
- Pastikan kamar operasi (OK) dan dokter
bedah dapat melaksanakan operasi dan
memulangkan pasien gawat darurat secara
cepat, misal:
Kraniotomi trauma, Kraniotomi stroke
Kegawatan spinal

Kasus elektif
- Kasus elektif tetap dijadwalkan
- Tinjau dan jadwalkan semua kasus selama
7 hari ke depan, sehingga teridentifkasi
kasus mana yang dapat dibatalkan
sewaktu-waktu apabila tingkat lonjakan
naik ke level KUNING.

- Pertahankan kapasitas (SDM dan sumber
daya lain) untuk kasus urgent

SDM Cukup
Kuning :
➢ 10-29 kasus dalam
komunitas,
Atau
➢ Rawat inap :
7-15 pasien COVID+
rawat inap (<50%),
➢ atau kekurangan
SDM < 20%
Merah :
➢ >100 dalam
komunitas,
atau
➢ Rawat inap :
16 pasien COVID+
(>50% kapasitas
isolasi)

- Pastikan kamar operasi (OK) dan dokter
bedah dapat melaksanakan operasi dan
memulangkan pasien gawat darurat secara
cepat)
- Pertahankan kapasitas (SDM dan sumber
daya lain) untuk kasus urgent

- Batasi penjadwalan kamar operasi untuk 3
minggu ke depan
- Pengurangan minimal 25% dari jadwal
operasi,(
terutama
pasien
yang
membutuhkan ICU)

- Usahakan kamar operasi (OK) dan dokter
bedah dapat melaksanakan operasi dan
memulangkan pasien gawat darurat secara
cepat

- Batasi penjadwalan kamar operasi untuk 3
minggu ke depan

- Pertahankan kapasitas (SDM dan sumber
daya lain) untuk kasus urgent

- Tidak
menjadwalkan
pasien
membutuhkan ICU pasca bedah

-

Batalkan semua yang sudah terjadwal

- Pengurangan 50% jadwal operasi
yang

➢ kekuranagn SDM >
21 %
Hitam
RS membutuhkan SDM
/asisten dari luar secara
signifikan

OK Hanya untuk kasus emergensi saja
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Penentuan emergensi, urgensi, elektifitas pasien, dipandu oleh daftar tilik
(checklist) di bawah ini.

TINGKAT KEGAWATAN KASUS BEDAH SARAF SELAMA WABAH COVID-19
Penenetuan derajat kasus urgensi:

Harus dilakukan tindakan dalam 0-48 jam. Kasus kegawatdaruratan termasuk:
o Trauma/infeksi kranial................................. Cedera kepala, fraktur depress, SOL,
empyema/abses
o Tumor intra karanial .................................... Pituitary apoplexy, tumor dengan gejala
Progresif
o Brain-Vaskular ............................................ Perdarahan intracranial dari hipertensi,
ruptur
aneurisma, AVM, dan atau dAVF
o Gangguan LCS kranial ................................ Obstruksi shunt, hidrosefalus akut
o Fungsional ................................................... Infeksi hardware, kerusakan baterai DBS
o Tulang belakang .......................................... Cauda equina, kompresi akar saraf dengan
penurunan progresif motorik
o Sebagai tambahan segala kasus yang memiliki kriteria sebagai berikut :
• Gejala neurologis akut dan progresif yang merujuk pada lesi fokal di gambaran
radiologi
DAN
• Dinyatakan kegawatdaruratan oleh ahli bedah saraf berkompetensi

Penilaian untuk urgensi kasus bedah saraf (harus dilakukan dalam 2-14 hari). Kasus urgensi
meliputi :
o Segala kasus yang membutuhkan operasi dalam kurun waktu 14 hari dan tidak
termasuk kriteria di atas

Penilaian untuk kasus murni elektif
o Segala kasus yang tidak memeniuhi kriteria untuk kasus urgensi dan
kegawatdaruratan
Penentuan ketersediaan ruang operasi:

Darah tersedia di bank darah ? jika tidak, batalkan penjadwalan operasi

Tersedia APD yang cukup ? Jika tidak, batalkan penjadwalan operasi

Penilaian tingkat lonjakan kasus COVID-19 pada komunitas lokal
o Jika hijau, jadwal kasus elektif dan urgensi, dan kasus kegawatdaruratan
o Jika kuning, jadwal kasus urgensi, dan kasus kegawatdaruratan
o Jika merah, jadwal kasus urgensi dan kasus kegawatdaruratan
o Jika hitam, hanya kasus kegawatdaruratan
Penentuan ketersediaan tempat tidur pasca operasi:

Penilaian kebutuhan untuk ICU pasca operasi

Menentukan kemungkinan pemindahan ruang operasi

Koordinasi dengan ruangan perawatan pasca operasi
Operasi dapat dijadwalkan dengan ketersediaan tempat tidur pasca operaasi yang aman:

Ya, jadwalkan operasi

Tidak
o Ulangi checklist untuk 21 hari (3 minggu) ke depan untuk memastikan tidak ada
perubahan status
o Jika masih tidak bisa terjadwal, jelaskan ke pasien alas an untuk menunda operasi
dan jadwal ulang setelah wabah COVID-19 berakhir
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Pemeriksaan Pra-Bedah :
Semua pemeriksaan standar pra-bedah harus ditambah pemeriksaan yang
mengarah kepada status COVID-19 seperti riwayat perjalanan, kontak COVID19 (+), keluhan batuk/sesak, fungsi penghidu (anosmia), kelainan mata, dan
kelainan kulit yang baru, serta suhu tubuh. Pemeriksaan penunjang meliputi
pemeriksaan darah untuk menyingkirkan leukopenia, limfopenia, dan kenaikan
CRP, bila tidak jelas dapat diulang tiap 2 hari. X-Foto Thorax dilakukan untuk
menyingkirkan infiltrat. Harus diingat bahwa hasil pemeriksaan PCR untuk
COVID-19 ada yang cepat dan ada yang membutuhkan beberapa hari. Semua
hasil dikonsultasikan dengan tim respon COVID-19 di institusi masing-masing.

Dalam melakukan tindakan bedah maka ada prinsip yang harus diikuti:
1. Semua pasien harus dianggap sebagai COVID-19 (+) sampai terbukti
tidak benar
2. Menunda semaksimal mungkin semua tindakan bedah dengan general
anestesi/intubasi pada pasien COVID-19(+) yang terkait dengan
tindakan operasi di sekitar daerah sinus, nasal, nasofaring, karena resiko
penularan melalui aerosol yang lebih besar.
Alur tatalaksana dan diagnostik tatalaksana tercantum dalam lampiran
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PENGATURAN SDM (Sumber Daya Manusia)
1. Pada tabel 1 disebutkan bahwa semua operasi emergensi tetap dilakukan
tanpa kecuali, sehingga kebutuhan pelayanan bedah saraf dalam satu RS
tetap difungsikan 24 jam
2. Sebaiknya di RS yang memiliki lebih dari satu Spesialis Bedah Saraf,
melakukan koordinasi dan membentuk beberapa tim dalam pengaturan
jaga, yang pada prinsipnya adalah minimalisasi tatap muka antara
dokter-pasien untuk mencegah transmisi.
3. Setiap tim mungkin terdiri dari satu Spesialis Bedah Saraf, satu atau
beberapa residen bila ada.
4. Tim-tim ini akan sangat dinamis dan memperhatikan kondisi aktual di
mana jumlah anggota tim dapat bertambah atau berkurang sesuai
kondisi. Staf dengan usia lebih dari 65 tahun hanya datang ke RS apabila
mendesak saja.
PADA KONDISI DI MANA HANYA ADA 1 SPESIALIS BEAH SARAF DALAM 1 RS
Hanya ada 1 Spesialis Bedah Saraf di 1 rumah sakit tanpa ada residen/PPDS
maka sangat dianjurkan :
1. Datang ke RS hanya apabila sengat diperlukan, misalnya : tindakan
operasi, pemeriksaan fisik mendalam
2. Koordinasi untuk pengawasan dan pelaporan pasien ruangan
3. Pembatasan penjadwalan operasi sesuai rekomendasi tabel 1
4. Koordinasi dengan dokter spesialis bedah saraf di RS rujukan
b) PELAYANAN RAWAT JALAN
Strategi pelayanan rawat jalan dilaksanakan berdasarkan tingkat lonjakan pasien
COVID-19 di rumah sakit setempat :
1. Label HIJAU
= pelayanan rawat jalan seperti biasa
2. Label KUNING
= pengurangan 25% pasien rawat jalan
3. Label MERAH
= pengurangan 50% pasien rawat jalan
4. Label HITAM
= stop pelayanan rawat jalan
Pada label dimana pelayanan rawat jalan masih berlangsung, prinsip physical
distancing dan penggunaan APD sesuai level dan zonasi RS wajib diterapkan.
Pelaksanaan pengaturan pendaftaran online secara optimal harus
dikoordinasikan dengan RS untuk menghindari lonjakan konsultasi yang tidak
perlu.
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Pelayanan rawat jalan harus mengindahkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pengantar/pengunjung dibatasi secara maksimal
2. Semua pasien/pengunjung/pengantar yang baru datang harus diskirining
dulu oleh tenaga administrasi/tenaga kesehatan dengan berdasarkan
checklist untuk menentukan kemungkinan risiko ODP, PDP, COVID-19(+),
atau OTG
3. Semua pasien tanpa kecuali harus memakai masker bedah
4. Semua dokter harus memakai APD level-2. Gunakan baju kerja/baju
lengan pendek, penutup kepala, gown plastik, masker N-95, sarung
tangan, google/face shield, dan sepatu tertutup
5. Cara pelepasan APD dapat menimbulkan kontaminasi bila urutannya
salah
6. Masker bedah dan masker N-95 sebaiknya dibuang setelah dipakai
7. Selama masa pandemic sejawat usia di atas 65 tahun atah dengan
comorbid sakit kronis diminta untuk tidak berpraktek dulu apalagi
melakukan tindakan intervensi pada pasien.
Lihat dengan cermat, Panduan Alat Perlindungan Diri (APD) Perspebsi (Cara
memakai dan cara melepaskan), (www.ins.or.id)

ARAHAN BIDANG ILMIAH/PENDIDIKAN
Seluruh kegiatan ilmiah tatap muka dihapuskan, diganti, dan dioptimalkan
menggunakan metode daring/online. Semua anggota dan residen dianjurkan
untuk aktif mengikuti perkembanagan dengan mengikuti kegiatan webinar atau
zoom meeting yang diselenggarakkan IDI, Perspebsi, WFNS, dan senter bedah
saraf di luar negeri. Sekretariat akan membantu menyebarkan informasi.
c) GERAKAN DOKTER SEMESTA
Perspebsi mendukung gerakan dokter semesta yang mungkin diperlukan dan
diinisiasi IDI dan menganjurkan anggotanya untuk membekali diri secara
maksimal dan terjun Bersama teman sejawat lain untuk menangani COVID-19
bila diperlukan.
PENUTUP
Rekomendasi ini disusun pada saat kurbva kejadian COVID-19 di Negara kita sedang menanjak
naik. Belajar dari pengalaman lonjakan virus di negara lain maka dinamika dan perubahan
rekomendasi sanggat memungkinkan. Rekomendasi ini juga terbuka terhadap usulan dan
koreksi demi pelayanan bedah saraf yang terbaik di masa mendatang.
Semoga tuhan YME melindungi kita semua dan menyegerakan berakhirnya wabah ini.
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Rekomendasi Pelayanan
Tindakan Operasi Bedah Saraf

Apakah prosedur bedah saraf bersifat gawat atau
darurat?

Selama Wabah COVID-19
General Anastesi

Infeksi?
Hidrosefalus?
Keganasan?
Trauma?
Kelainan Vaskular?

Tidak

Ya
Yes

Harus dianggap COVID-19 Lakukan
Prosedur Diagnostik

Pertimbangkan
penjadwalan ulang
setelah diskusi dengan
managemen RS dan
Keluarga Pasien

•
•
•
•

- Swab PCR atau Rapid test
- Lab darah pre-op
- Low dose CT Thorax non contrast

• Hasil POSITIF
• Dianggap POSITIF
➔ Lapor Tim COVID
RS

Keterbatasan Fasilitas Diagnostik
Hasil Tes COVID belum ada
Belum bisa dipastikan
Masih perlu pemeriksaan lagi

Apakah pasien tersebut
memiliki simptom COVID -19
atau dalam karantina?

Re-evaluasi prosedur
operasi pasien : Urgent atau
Emergensi

Yes
Belum
Pasti

POSITIF

Pertimbangkan
Resiko Aerosol

Yes
Hasil Tes COVID-19 ?

Tidak
NEGATIF

Tidak
Ya
Batalkan/tunda hingga
pasien sembuh dan/atau
hasil COVID-19 negatif
Lanjutkan operasi, dengan
precaution penuh untuk risiko
airbone/droplet/isolasi kontak
APD level 3

Hindari prosedur operasi
emergensi pada malam
hari bila memungkinkan
karena SDM terbatas

Pertimbangkan kondisi
terkini dan proyeksi ke
depan kasus COVID-19
pada fasilitas dan wilayah

Lanjutkan operasi,
general precaution
standar
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Prosedur Diagnostik
•
Lab DL:
➢ Leukosit <4000
➢ Netrofil >2500
➢ Limfosit absolut
<1500
➢ Netrofil Limfosit
Ratio >3,1
•
CRP >10 mg/L
•
X Thoraks
•
Rapid Test
•
PCR Test
(Aryati, 11-4-2020)
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DISCLAIMER
Rekomendasi ini bersifat dinamis, sangat bergantung pada kondisi daerah dan RS masing-masing.
Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dan PP Perspebsi sangat dianjurkan.
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Panduan Alat Perlindungan Diri
Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI)

Cara memakai APD
1.
2.
3.

Level

1

Petugas kesehatan di triase sebelum pemeriksaan
Petugas kesehatan di ruang poli umum
Petugas pembersih ruangan non-Covid 19

1

Lepaskan barang pribadi

5

Kenakan masker bedah
sekali pakai

2

6

3

Kenakan baju kerja dan
sepatu tertutup

Jika melakukan pemeriksaan
fisik harus memakai sarung
tangan

7

Cuci tangan

Jika tindakan yg perlu
membukan mulut pasien,
gunakan masker N95

4

Pakai penutup kepala
sekali pakai

8

Jika ada tindakan yg
menghasilkan aerosol, gunakan
APD lengkap

Cara melepas APD
1.
2.
3.

Level

1

Petugas kesehatan di triase sebelum pemeriksaan
Petugas kesehatan di ruang poli umum
Petugas pembersih ruangan non-Covid 19

1

Jika memakai sarung tangan,
desinfektan dengan handrub alkohol

4

Lepaskan sarung tangan

2

Lepaskan penutup kepala

5

Cuci tangan

3

Lepaskan masker bedah dengan cara
memegang tali bagian bawah, arahkan ke atas
tampai melewati kepala kemudian pegang tali
bagian atas sampai masker terlepas

6

Lakukan kebersihan diri

Cara memakai APD
1.
2.
3.
4.

Level

2

Petugas triase Covid-19/poli khusus ODP dan PDP
Petugas di ruang isolasi (termasuk isolasi ICU) sementara
Petugas pemeriksaan imaging PDP atau yang sudah terkonfirmasi Covid-19
Petugas pemeriksaan laboratorium dari specimen non-respiratori dari PDP atau yang sudah terkonfirmasi
Covid-19
Petugas pembersih ruangan dan instrument medis yang telah digunakan oleh PDP

5.

1

Lepaskan barang pribadi

5

Kenakan apron/gown

2

6

3

Kenakan baju kerja dan
sepatu tertutup

Kenakan masker N95

7

Cuci tangan

Kenakan goggle/face shield

4

Pakai penutup kepala
sekali pakai

8

Kenakan sarung tangan

Cara melepas APD
1.
2.
3.
4.

Level

2

Petugas triase Covid-19/poli khusus ODP dan PDP
Petugas di ruang isolasi (termasuk isolasi ICU) sementara
Petugas pemeriksaan imaging PDP atau yang sudah terkonfirmasi Covid-19
Petugas pemeriksaan laboratorium dari specimen non-respiratori dari PDP atau yang sudah terkonfirmasi
Covid-19
Petugas pembersih ruangan dan instrument medis yang telah digunakan oleh PDP

5.

1

Desinfektan sarung
tangan dengan handrub
alkohol

2

Lepaskan penutup
kepala

3

Lepaskan apron/gown

4 Desinfektan sarung

5

tangan dengan handrub
alkohol

Lepaskan goggle/face
shield

6

Lepaskan masker
N95 dengan cara
memegang tali bagian
bawah, arahkan ke
atas sampai melewati
kepala
kemudian
pegang tali bagian atas
sampai
masker
terlepas

7

Lepaskan sarung tangan

8

Cuci tangan

9

Lakukan kebersihan diri

Level

3
1.
2.
3.
4.
5.

Petugas kesehatan yang melakukan intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi jantung paru, pemasangan NGT,
bronkoskopi, endoskopi grastrointestinal pada PDP atau yang sudah terkonfirmasi Covid-19
Petugas kesehatan yang melakukan tindakan operatif atau otopsi pada PDP atau yang sudah terkonfirmasi
Covid-19
Petugas kesehatan yang mengambil specimen saluran napas untuk pemeriksaan tersangka Covid-19
Petugas ambulans dengan pasien suspek Covid-19
Petugas pembersih ruangan dan instrument media yang telah digunakan pasien yang sudah terkonfirmaasi
Covid-19

Level

Cara memakai APD

1

6

Lepaskan barang
pribadi

Kenakan sepatu boot

2

Kenakan baju kerja &
sepatu tertutup

7

Kenakan masker N95

3

3

8

Cuci tangan

Kenakan goggle

4

Kenakan sarung
tangan pertama

9

Kenakan penutup
wajah dan tutup coverall
bagian kepala

5

Kenakan coverall
jumpsuit, tetapi bagian
kepala tidak ditutup
dahulu

10

Kenakan sarung
tangan kedua (lebih
panjang)

Level

Cara melepas APD (1)

1

Desinfektan sarung tangan bagian
luar dengan handrub alkohol

4

Lepaskan tutup coverall bagian
kepala kemudian lepaskan penutup
wajah

3

2 Desinfektan sepatu boot

3

Lepaskan sarung tangan kedua

menggunakan sikat panjang

5

Lepaskan sepatu boot

6

Lepaskan coverall jumpsuit
dengan cara menggapai resleting,
buka seluruhnya tanpa menyentuh
kulit

Level

Cara melepas APD (2)

7

Desinfektan sarung tangan bagian
dalam dengan handrub alkohol

10

Lepaskan sarung tangan
pertama

3

8 Lepaskan goggle

11

Cuci tangan

9

Lepaskan masker N95

12 Lakukan kebersihan diri

Sistem Zonasi

Zona
Merah
•
•
•

Area paling banyak
terpapar Covid-19
APD level 3
Pengunjung dilarang
masuk

Zona
Kuning
•
•

Transisi zona merah
dan hijau
APD level 2

Zona
Hijau
•
•

Area perawatan
pasien non Covid-19
Bebas APD/APD Level
1

Masker N95

PENGGUNAAN BERULANG
•
•

•

Petugas kesehatan memiliki 5 masker yang akan dipakai
secara berurutan
Seteelah dipakai, masket disimpan di dalam kantung
kertas yang dilubangi dan dirawat sebagai masker yang
terkontaminasi
Pemakaian kembali masker harus sesuai dengan urutan
pemakaian dari pertama dengan selang waktu minimum 5
hari setelah dipakai

DEKONTAMINASI
•

•

Radiasi UV (Ultraviolet Germicidal Irradiation/UVGI)
minimal 60 mJ/cm2 selama 15-30 menit dengan dosis
maksimal 560 mJ/cm2 selama kurang dari 1 menit dengan
jarak minimal 25 cm dari sumber UVGI dan tunggu selama
15 menit sampai efek radiasi menghilang
Uap hidrogen peroksida (Vaporous Hydrogen
Peroxide/VHP), pemanasan dengan kelembaban udara.

Masker N95
PENGGUNAAN MASKER YANG DIDEKONTAMINASI
1.
2.

3.
4.

5.

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau handrub sebelum dan setelah menyentuh FFR
Inspeksi FFR untuk memastikan keutuhan dan tidak ada
bagian yang rusak (tali pengait, bagian hidung dan busa
masker)
Hindari menyentuh bagian dalam FFR
Jika ada bagian yang rusak atau terkena cairan tubuh,
maupun setelah melakukan tindakan yang menimbulkan
aerosol, maka masker harus dibuang
Gunakan sarung tangan bersih (non-steril) ketika akan
membenarkan posisi FFR

Masker Bedah
•
•
•

•

•

Umumnya tidak dapat digunakan kembali
Pelepasan masker dilakukan setelah meninggalkan
ruangan pasien
Lipat masker bagian luar ke dalam untuk meminimalkan
tersentuhnya bagian luar masker selama penyimpanan.
Penyimpanan dilakukan di dalam kantung kertas yang
dilubangi
Gunakan masker kain jika tidak ada masker surgical.
Penggunaan masker kain tidak dianjurkan. Namun hal ini
dapat menjadi opsi terakhir dikombinasikan dengan eye
protection
Gunakan ventilated headboard (NIOSH) yang dapat
dikombinasi dengan HEPA fan/filter unit

Eye Protection
DISINFEKSI
1.

2.
3.
4.

Gunakan sarung tangan bersih (non-steril) dan dengan
menggunakan kain bersih atau alat pembersih yang telah
dibasuh dengan cairan detergen atau EPA-registered
disinfectant solution, bersihkan bagian dalam dari face
shield/goggle diikuti bagian luar.
Bersihkan bagian luar dengan air bersih maupun alkohol
untuk menghilangkan residu
Keringkan eye protection
Lepas sarung tangan dan lakukan hand-hygiene

Gown/coverall
•
•
•
•
•

•

Perbaiki gown yang berlubang maupun longgar
Buang gown jika sudah tipis maupun robek
Harus menutupi seluruh tubuh hingga kepala dan kaki
Diprioritaskan pada tindakan yang menimbulkan percikan
maupun aerosol
Petugas kesehatan yang kontak erat dengan pasien (misal
: mengganti linen, memandikan, membersihkan,
memindahkan pasien)
Penggunaan gown berulang diperbolehkan jika terbukti
tidak ada koinfeksi melalui transmisi kontak

