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TUJUAN  

 

Pentingnya pengembangan bahan ajar agar kesediaan bahan ajar 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, tuntutan kurikulum, karakteristik 

sasaran, dan tuntutuan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan 

ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, maksudnya bahan ajar yang 

dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan dengan 

pendekatan kurikulum berbasis kompetensi yang diselaraskan dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang dimaksudkan akan 

dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk dapat menghasilkan 

lulusan yang kompeten dan bersaing di pasar kerja global. 

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk menyediakan bahan ajar 

yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan 

kebutuhan mahasiswa, institusi, dan daerah lokal, membantu mahasiswa 

dalam memperoleh alternatif bahan ajar dan memudahkan tenaga pengajar 

dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya buku ajar ini maka 

mahasiswa tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit 

diperoleh dan dapat menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman 

tenaga pengajar dalam menulis buku ajar. Bahan ajar akan mampu 

membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara dosen dan 

mahasiswa. Buku ini pun dapat diajukan sebagai karya yang dinilai 

mampu menambah angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat. 
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KONSEP DASAR DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN 

COVID-19 

  

1.1 Deskripsi Singkat 

 Penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh coronavirus 

baru (SARS-CoV-2) yang sebelumnya dikenal sebagai 2019-nCoV, 

penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) telah menyebar ke seluruh 

Tiongkok dan mendapat perhatian dunia (Guo et al., 2020). Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan tentang perkembangan 

Covid-19 yang mana telah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat 

di semua negara-negara bagian dan membutuhkan perhatian dunia 

Internasional. Selain itu WHO juga menyatakan bahwa Covid-19 

memiliki risiko tinggi dapat menyebar ke seluruh negara di dunia pada 

bulan Januari 2020. Sementara itu pada bulan Maret 2020, WHO telah 

membuat penilaian bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi. 

WHO dan otoritas kesehatan publik di seluruh dunia telah bertindak 

untuk mengendalikan wabah Covid-19 (Muhyiddin, Rosyad, Rahman, 

& Huriani, 2020); (WHO, 2020).  

 Pada Desember 2019, sekelompok kasus pneumonia, 

disebabkan oleh β-coronavirus yang baru diidentifikasi, terjadi di 

Wuhan, Cina. Virus korona ini, pada awalnya dinamai 2019-novel 

coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO). WHO secara resmi menamakan penyakit ini 

sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) dan Coronavirus 

Study Group (CSG) dari Inter-Komite nasional mengusulkan untuk 

memberi nama coronavirus baru sebagai SARS-CoV-2, keduanya 

dikeluarkan pada 11 Februari 2020. Para Ilmuwan Cina dengan cepat 

mengisolasi SARS-CoV-2 dari pasien dalam waktu singkat pada 7 

Januari 2020. Mulai 1 Maret 2020, total 79.968 kasus COVID-19 

miliki telah dikonfirmasi di China daratan termasuk 2873 

kematian. Studi memperkirakan jumlah reproduksi dasar SARS-CoV-

2 sekitar 2,2, atau bahkan lebih (rentang mulai 1,4 hingga 6,5), dan 

kelompok keluarga pneumonia menambah bukti epidemi wabah 

COVID-19 terus berkembang melalui penularan dari manusia ke 

manusia (Guo et al., 2020).   
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1.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Umum : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar 

COVID-19 dan Asuhan Keperawatan pada pasien COVID-19. 

Tujuan Khusus :  

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan tentang anatomi sistem pernafasan 

2. Menjelaskan tentang mekanisme pernapasan 

3. Menjelaskan tentang kerja pernapasan 

4. Menjelaskan tentang pertukaran O2 dan CO2 dalam pernapasan 

5. Menjelaskan tentang energi dan pernapasan 

6. Menjelaskan tentang keseimbangan asam basa 

7. Menjelaskan tentang volume dan kapasitas 

8. Menjelaskan tentang kontrol pernapasan 

9. Menjelaskan tentang factor-faktor yang mempengaruhi frekuensi 

pernapasan 

10. Menjelaskan tentang pengertian COVID-19 

11. Menjelaskan tentang penyebab COVID-19 

12. Menjelaskan tentang tanda dan gejala COVID-19 

13. Menjelaskan tentang patogenesis COVID-19 

14. Menjelaskan tentang klasifikasi COVID-19 

15. Menjelaskan tentang kriteria diagnostik COVID-19 

16. Menjelaskan tentang penatalaksanaan medis COVID-19 

17. Menjelaskan tentang komplikasi COVID-19 

18. Menjelaskan tentang konsep perawat spesialis pernapasan 

19. Menjelaskan tentang pengkajian pasien COVID-19 

20. Menjelaskan tentang diagnosa keperawatan, luaran keperawatan 

dan intervensi keperawatan pada pasien COVID-19. 

1.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 

1. Konsep Dasar COVID-19 a. Anatomi sistem pernafasan 

b. Mekanisme pernapasan 

c. Kerja pernapasan 

d. Pertukaran O2 dan CO2 dalam 

pernapasan 

e. Energi dan pernapasan  

f. Keseimbangan asam basa 

g. Volume dan kapasitas 
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h. Kontrol pernapasan 

i. factor-faktor yang 

mempengaruhi frekuensi 

pernapasan 

j. Pengertian COVID-19 

k. Penyebab COVID-19 

l. Tanda dan gejala COVID-19 

m. Patogenesis COVID-19 

n. Klasifikasi COVID-19 

o. Kriteria diagnostic COVID-19 

p. Penatalaksanaan medis 

COVID-19 

q. Komplikasi COVID-19 

2. Asuhan Keperawatan pada 

pasien COVID-19 

a. Konsep perawat spesialis 

pernapasan 

b. Pengkajian 

c. Diagnosa Keperawatan luaran 

keperawatan dan intervensi 

keperawatan pada pasien 

COVID-19. 

 

1.4 Metode  

1. Ceramah 

2. Diskusi 

 

1.5 Waktu 

Materi diberikan dalam waktu 100 menit. 
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1.6 Uraian Materi 

1.6.1 Konsep Sistem Pernapasan 

Sistem pernapasan adalah salah satu sistem utama tubuh dan 

umumnya terdiri dari dua paru-paru. Fungsi utama paru adalah untuk 

memfasilitasi pertukaran gas melalui ventilasi (proses bernapas) dan 

pernapasan. Pernapasan dapat dinyatakan dengan dua acara: pernapasan 

internal dan pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal yang dimaksud 

adalah pertukaran udara pada tingkat alveolar/kapiler, yakni oksigen 

memasuki darah dan karbondioksida dikeluarkan melalui hembusan napas. 

Pernapasan internal adalah metabolisme pada tingkat sel oksigen 

dikombinasikan dengan karbohidrat untuk menghasilkan energi; 

karbondioksida adalah produk limbah proses metabolisme ini. 

 Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu : 

1. Respirasi Luar yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara 

darah dan udara. 

2. Respirasi Dalam yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran 

darah ke sel-sel tubuh. 

Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara 

dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu : 

1. Respirasi / Pernapasan Dada 

 Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut 

 Tulang rusuk terangkat ke atas 

 Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam 

dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. 

2. Respirasi / Pernapasan Perut 

 Otot difragma pada perut mengalami kontraksi 

 Diafragma datar 

 Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan 

udara pada dada mengecil sehingga udara pasuk ke paru-paru. 

Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen perhari. 

Dalam keadaan tubuh bekerja berat maka oksigen atau O2 yang diperlukan 

pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kalilipat. 

Ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat 

oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan 

udara. 

Pada pembuluh darah arteri, tekanan oksigen dapat mencapat 100 

mmHg dengan 19 cc oksigen. Sedangkan pada pembuluh darah vena 
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tekanannya hanya 40 milimeter air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen 

yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc di mana 

setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbondioksida / CO2. CO2 

yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paruparu dengan bantuan 

darah. 

Proses Kimiawi Respirasi Pada Tubuh Manusia : 

 Pembuangan CO2 dari paru-paru : H + HCO3 ---> H2CO3 ---> H2 + 

CO2 

 Pengikatan oksigen oleh hemoglobin : Hb + O2 ---> HbO2 

 Pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel : HbO2 ---> Hb + 

O2 

 Pengangkutan karbondioksida di dalam tubuh : CO2 + H2O ---> H2 + 

CO2 

Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung 

oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan 

uap air. 

Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa 

bernapas terjadi pelepasan energi. 

 

1.6.1.1 Anatomi Sistem Pernapasan 

Apakah anda sudah tahu mengenai anatomi fisiologi sistem 

pernapasan? Baiklah sekarang kita pelajari tentang anatomi fisiologi 

sistem pernapasan. Sistem pernafasan yaitu sistem saluran yang praktis 

dimana terjadi pertukaran gas, difusi atau pengaliran darah paru yang 

mengangkut hasil pertukaran gas. Sistem pertukaran tersebut merupakan 

sistem distribusi yang komplek, mulai dari kavum nasal, paring, laring, 

trakea, bronkiolus dan alveolus. Agar Anda lebih memahami bahasan 

tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi manusia tersebut, pelajarilah 

uraian materi berikut secara cermat dan penuh konsentrasi! 

A. Hidung, Faring, dan Laring 

Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung atau cavum 

nasi. Mukosa hidung, mulut dan faring kaya aliran darah. Udara 

pernafasan dingin atau panas, kering atau lembab akan disesuaikan 

dalam tubuh. Saluran nafas ini juga berfungsi sebagai saringan udara. 

Bulu hidung, mukosa hidung dan faring, dapat menghambat partikel 

berukuran lebih dari 10 mikron. Sedangkan dinding trakhea dan 

bronkus dapat menangkap partikel berukuran dibawah 10 mikron. 
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Disini dapat timbul refleks batuk dan cilliary ascelator, yaitu gerakan-

gerakan cillia yang mendorong benda asing keluar. 

B. Trakea dan Bronkus 

Trakea dan bronkus primer mempunyai tulang yang berbentuk cincin 

terbuka (huruf C) dan bagian terbuka kearah oesopagus. Panjang 

trakea kira-kira 9 cm. Bronkus intra pulmonal mengandung tulang 

rawan yang berbentuk helix (spiral) dan terputus-putus. Otot polos 

mulai dari trakea (sampai duktus alveolus). 

C. Paru 

Paru ada dua dan merupakan alat pernafasan utama, terletak disebelah 

kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung. Paru kanan mempunyai 

tiga lobus dan paru kiri mempunyai dua lobus. Jaringan paru adalah 

elastis seperti spons dan dilindungi oleh pleura. Antara pleura viceralis 

dan parietalis terdapat rongga yang berisi sedikit cairan pelicin untuk 

pergeseran antara kedua pleura tersebut. Tekanan dalam rongga ini 

disebut tekanan intra pleura yang berkisar antara 12,5 mmHg pada 

permulaan inspirasi sampai -6 mmHg pada akhir inspirasi. 

 

 
Gambar 1.1 Pulmo (Paru-paru) 

 

D. Alveoli 

Jumlah alveoli pada orang dewasa mencapai 100 juta untuk kedua 

paru, tergantung pada tinggi orang, dan terdapat 280.000 juta kapiler. 

Alveoli yang berdiameter rata-rata 250 mikron dan kapiler paru 8 

mikron, memberikan luas permukaan untuk pertukaran gassebesar 60 

– 80 m2, sedangkan osmotik koloid mencapai 25 mmHg. Tekanan 

hidrostatik kapiler rata -rata 10 mmHg, sehingga terdapat perbedaan 
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rata-rata 15 mmHg. Dengan ini dapat diterangkan mengapa alveoli 

selalu kering,untuk mencegah eksudasi ke interstitiil alveoli, dan bila 

orang tenggelam ke air tawar parunya tidak tergenang air, tetapi akan 

terserap masuk darah. Apabila tekanan intra kapiler melebihi 25 

mmHg maka akan terjadi edema paru karena eksudasi cairan ke ruang 

interstitiil dan alveoli. 

 
Gambar 1.2 Alveolus 

 

E. Diafragma 

Diafragma berbentuk seperti kubah yang merupakan batas antara 

thoraks dengan rongga abdomen. Bentuk kubah ini sebagian 

disebabkan oleh sifat kenyal paru. Pada saat inspirasi 75% pembesaran 

rongga thoraks disebabkan oleh gerakan diafragma, diafragma akan 

turun mencapai 1,5 cm, sedangkan pada saat inspirasi kuat turun 7-10 

cm.  

Untuk lebih memahami anatomi fisiologi saluran pernafasan manusia, 

cobalah anda perhatikan dengan cermat dan penuh konsentrasi gambar 

berikut ini: 
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Gambar 1.3 Anatomi Sistem Pernapasan 

1.6.1.2 Mekanisme Pernapasan 

Mekanisme pernapasan ventilasi paru-paru menggambarkan 

proses yang lebih umum dikenal sebagai pernapasan. Agar udara dapat 

masuk dan keluar dari paru-paru suatu perubahan tekanan perlu terjadi. 

Sebelum inspirasi, tekanan intrapulmonal (tekanan dalam paru) adalah 

sama dengan tekanan atmosfer. Selama proses inspirasi dada, melalui 

kontraksi diafragma dan otot-otot intercostal, tekanan melebar dan tekanan 

intrapulmonary menurun dibawah tekanan atmosfer. Karena tekanan 

intrapulmonal sekarang kurang dari tekanan udara, secara alami akan 

memasuki paru-paru sampai perbedaan tekanan tidak lagi ada. Adalah 

sebaliknya, relaksasi otot-otot intercostal dan diafragma, tekanan 

intrapulmonal meningkat dan udara dipaksa keluar dari paru-paru. 

A. Pernafasan dada  

Pada pernafasan dada otot yang erperan penting adalah otot antar 

tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot 

tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk 

dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan 

tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar 

berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada 

bertanbah besar. Bertambah besarnya akan menybabkan tekanan dalam 

rongga dada lebih kecil dari pada tekanan rongga dada luar. Karena 

tekanan uada kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir 
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dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh, proses ini disebut proses 

’inspirasi’. Sedangkan pada proses espirasi terjadi apabila kontraksi dari 

otot dalam, tulang rusuk kembali ke posisi semuladan menyebabkan 

tekanan udara didalam tubuh meningkat. Sehingga udara dalam paru-paru 

tertekan dalam rongga dada, dan aliran udara terdorong ke luar tubuh, 

proses ini disebut ’espirasi’.  

B. Pernafasan perut  

Pada pernafasan ini otot yang berperan aktif adalah otot diafragma 

dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi 

diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada 

bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan 

tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara 

mengalir masuk ke paru- paru(inspirasi).  

Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau 

dalam keadaan tertidur sekalipun karma sistem pernapasan dipengaruhi 

oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas 

maka pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernapasan luar dan 

pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi 

antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, sedangkan 

pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam 

kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru 

dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan 

tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar 

maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada 

lebih besar maka udara akan keluar. Sehubungan dengan organ yang 

terlibat dalam pemasukkan udara (inspirasi) dan pengeluaran udara 

(ekspirasi) maka mekanisme pernapasan dibedakan atas dua macam, yaitu 

pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut terjadi 

secara bersamaan. 

 

1.6.1.3 Kerja Pernapasan 

Selama proses inspirasi, otot-otot pernapasan mengatasi berbagai 

factor yang menghambat ekspansi dinding dada termasuk pergerakan 

dinding dada, ketahanan terhadap aliran udara yang sempit, dan kekuatan 

tekanan permukaan di udara bebas. Energi yang dibutuhkan oleh otot-otot 

pernapasan dalam mengatasi ketahanan udara berhubungan dengan 

kerjanya pernapasan. Pergerakan paru (elastisitas paru) menjamin 

pengeluaran energi yang minimal, dibantu oleh produksi zat surfaktan 
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dengan dua tipe sel di dalam alveoli, yang mengurangi ketegangan 

permukaan, terjadi ketika alveoli bertemu aliran darah kapiler.  Banyak 

penyakit paru yang dapat berpengaruh terhadap pergerakan dada sehingga 

meningkatkan kerja pernapasan. Setiap peningkatan pada hambatan udara 

dan kerusakan paru pasti akan meningkatkan kerja pernapasan. 

 

1.6.1.4 Pertukaran O2 dan CO2 dalam Pernapasan 

Proses pernapasan eksternal melibatkan pergerakan gas melintasi 

membrane alveolar-kapiler, pergerakan gas terjadi melalui proses difusi. 

Gas-gas berdifusi sepanjang kemiringan pada sebagian tekanannya: yaitu 

gas-gas berpindah dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan 

rendah. Pengangkutan gas baik itu oksigen maupun karbondioksida 

diangkut dari paru-paru ke jaringan tubuh dengan plasma darah dan 

hemoglobin, yang terdapat dalam eritrosit (sel darah merah). Sumber 

utama transportasi untuk terapi oksigen adalah hemoglobin (Hb), yang 

terdapat dalam sel darah merah, 97% oksigen dibawa oleh Hb dan 3% 

yang dilarutkan dalam plasma. Karena ada jumlah tetap Hb yang beredar 

dalam sirkulasi darah, selalu dihubungkan dengan jumlah saturasi oksigen 

(SaO2). Ada hubungan yang jelas antara Sebagian tekanan oksigen dan 

presentase hemoglobin jenuh, yang diwakili oleh kurva disosiasi 

oksihemoglobin.  

Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernapasan tergantung 

pada kebutuhan dan hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang 

dimakan. Pekerja-pekerja berat termasuk atlit lebih banyak membutuhkan 

oksigen dibanding pekerja ringan. Demikian juga seseorang yang memiliki 

ukuran tubuh lebih besar dengan sendirinya membutuhkan oksigen lebih 

banyak. Selanjutnya, seseorang yang memiliki kebiasaan memakan lebih 

banyak daging akan membutuhkan lebih banyak oksigen daripada seorang 

vegetarian.  

Dalam keadaan biasa, manusia membutuhkan sekitar 300 cc 

oksigen sehari (24 jam) atau sekitar 0,5 cc tiap menit. Kebutuhan tersebut 

berbanding lurus dengan volume udara inspirasi dan ekspirasi biasa 

kecuali dalam keadaan tertentu saat konsentrasi oksigen udara inspirasi 

berkurang atau karena sebab lain, misalnya konsentrasi hemoglobin darah 

berkurang. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam 

kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar 
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oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah (hemoglobin) untuk 

diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butir 

darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin 

yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. 

 
Gambar 1.4 Proses Difusi 

 

Secara sederhana, pengikatan oksigen oleh hemoglobin dapat diperlihatkan 

menurut persamaan reaksi bolak-balik berikut ini :  

Hb4 + O2 4 Hb O2oksihemoglobin) berwarna merah jernih  

 

Reaksi di atas dipengaruhi oleh kadar O2, kadar CO2, tekanan O2 (P O2), 

perbedaan kadar O2 dalam jaringan, dan kadar O2 di udara. Proses difusi 

oksigen ke dalam arteri demikian juga difusi CO2 dari arteri dipengaruhi 

oleh tekanan O2 dalam udara inspirasi. Tekanan seluruh udara lingkungan 

sekitar 1 atmosfir atau 760 mm Hg, sedangkan tekanan O2 di lingkungan 

sekitar 160 mm Hg. Tekanan oksigen di lingkungan lebih tinggi dari pada 

tekanan oksigen dalam alveolus paru-paru dan arteri yang hanya 104 mm 

Hg. Oleh karena itu oksigen dapat masuk ke paru-paru secara difusi. Dari 

paru-paru, O2 akan mengalir lewat vena pulmonalis yang tekanan O2 nya 

104 mm; menuju ke jantung. Dari jantung O2 mengalir lewat arteri 

sistemik yang tekanan O2 nya 104 mm hg menuju ke jaringan tubuh yang 

tekanan O2 nya 0 - 40 mm hg. Di jaringan, O2 ini akan dipergunakan. Dari 

jaringan CO2 akan mengalir lewat vena sistemik ke jantung. Tekanan CO2 

di jaringan di atas 45 mm hg, lebih tinggi dibandingkan vena sistemik yang 

hanya 45 mm Hg. Dari jantung, CO2 mengalir lewat arteri pulmonalis 
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yang tekanan O2 nya sama yaitu 45 mm hg. Dari arteri pulmonalis CO2 

masuk ke paru-paru lalu dilepaskan ke udara bebas.  

Berapa minimal darah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen pada jaringan? Setiap 100 mm3 darah dengan tekanan oksigen 100 

mm Hg dapat mengangkut 19 cc oksigen. Bila tekanan oksigen hanya 40 

mm Hg maka hanya ada sekitar 12 cc oksigen yang bertahan dalam darah 

vena. Dengan demikian kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen 

adalah 7 cc per 100 mm3 darah. Pengangkutan sekitar 200 mm3 C02 

keluar tubuh umumnya berlangsung menurut reaksi kimia berikut: 

1. 02 + H20 Þ (karbonat anhidrase) H2CO3 

2. Tiap liter darah hanya dapat melarutkan 4,3 cc CO2 sehingga 

mempengaruhi pH darah menjadi 4,5 karena terbentuknya asam 

karbonat. 

3. Pengangkutan CO2 oleh darah dapat dilaksanakan melalui 3 Cara 

yakni sebagai berikut. 

4. Karbon dioksida larut dalam plasma, dan membentuk asam karbonat 

dengan enzim anhidrase (7% dari seluruh C 

5. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbomino 

hemoglobin (23% dari seluruh CO2). 

6. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat (HCO3) melalui 

proses berantai pertukaran klorida (70% dari seluruh CO2). Reaksinya 

adalah sebagai berikut. 

7. CO2 + H2O Þ H2CO3 Þ H+ + HCO-3 

8. Gangguan terhadap pengangkutan CO2 dapat mengakibatkan 

munculnya gejala asidosis karena turunnya kadar basa dalam darah. 

Hal tersebut dapat disebabkan karena keadaan Pneumoni. Sebaliknya 

apabila terjadi akumulasi garam basa dalam darah maka muncul gejala 

alkalosis. 

 

1.6.1.5 Energi dan Pernapasan 

Energi yang dihasilkan oleh proses pernapasan akan digunakan 

untuk membentuk molekul berenergi, yaitu ATP (Adenosin Tri Phospate). 

Selanjutnya,molekul ATP akan disimpan dalam sel dan merupakan sumber 

energy utama untuk aktivitas tubuh. ATP berasal dari perombakan 

senyawa organik seperti karbohidrat, protein dan lemak. Gula (glukosa) 

dari pemecahan karbohidrat dalam tubuh diubah terlebih dahulu menjadi 

senyawa fosfat yang dikatalisis oleh bantuan enzim glukokinase. 
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Selanjutnya senyawa fosfat diubah menjadi asam piruvat dan akhirnya 

dibebaskan dalam bentuk H₂O dan CO₂ sebagai hasil samping oksidasi 

tersebut. Proses respirasi sel dari bahan glukosa secara garis besar, 

meliputi tiga tahapan, yaitu proses glikosis, siklus Krebs, dan transfer 

elektron. Pada pekerja berat atau para atlit yang beraktivitas tinggi, 

pembentukan energy dapat dilakukan secara anaerobic. Hal ini disebabkan 

bila tubuh kekurangan suplai oksigen maka akan terjadi proses 

perombakan asam piruvat menjadi asam laktat yang akan membentuk 2 

mol ATP. 

 

1.6.1.6 Keseimbangan Asam Basa 

Fungsi penting lain dari sistem pernapasan adalah prinsip utama 

keseimbangan asam basa. Sebagian besar karbondioksida diangkut sebagai 

ion bikarbonat (HCO3
-). Kemudian karbondioksida memasuki sel darah 

merah bergabung dengan air untuk membentuk asam karbonat (H2CO3). 

Asam karbonat kemudian dengan cepat memisahkan diri menjadi ion 

hydrogen (H+) dan ion bikaronat (HCO3
-). pH darah arteri terutama 

dipengaruhi oleh tingkat H+; semakin banyak H+ semakin asam darah. Jika 

pH darah keluar dari kisaran optimal 7,35-7,45, ketidakseimbangan asam 

basa akan terjadi. System pernapasan dapat membantu mempertahankan 

keseimbangan asam basa dengan mengendalikan pengusiran dan retensi 

karbondioksida.  

 

1.6.1.7 Volume dan Kapasitas 

Mengukur volume paru-paru dan kapasitas atau memperkirakan 

jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Setiap individu 

memiliki total kapasitas paru-paru (TLC), TLC bergantung pada usia, jenis 

kelamin dan tinggi badan. Hal ini dapat dibagi ke dalam berbagai potensi 

atau volume udara yang sebenarnya. Misalnya jumlah udara yang keluar 

masuk paru-paru selama satu tarikan napas disebut volume tidal (VT). 

Setelah napas normal dan tenang masih ada ruang untuk inspirasi yang 

lebih dalam yang dapat mengisi paru (IRV). Demikian pula, setelah napas 

yang normal dan tenang, masih ada potensi untuk ekshalasi maksimal, 

cadangan volume ekspirasi (ERV). Volume tidal, volume cadangan 

inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi semua dapat diukur. Namun 

karena volume udara yang kecil selalu tetap berada di paru-paru, kapasitas 

paru-paru total hanya dapat diperkirakan, bahkan setelah hembusan napas 
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secara maksimal. Volume kecil udara yang tersisa ini disebut residu 

volume (RV). 

Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia 

mencapai 4500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara 

pernapasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang 

digunakan dalam proses bernapas mencapai 3500 cc, yang 1000 cc 

merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan tetapi senantiasa 

mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital 

adalah jumlah udara maksimun yang dapat dikeluarkan seseorang setelah 

mengisi paru-parunya secara maksimum. 

Dalam keadaaan normal, kegiatan inspirasi dan ekpirasi atau 

menghirup dan menghembuskan udara dalam bernapas hanya 

menggunakan sekitar 500 cc volume udara pernapasan (kapasitas tidal = ± 

500 cc). Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk pare-paru 

pada pernapasan normal. Dalam keadaan luar biasa, inspirasi maupun 

ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1500 cc udara pernapasan 

(expiratory reserve volume = inspiratory reserve volume = 1500 cc). 

Volume udara pernapasan dapat diukur dengan suatu alat yang disebut 

spirometer. Besarnya volume udara pernapasan tersebut dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain ukuran alat pernapasan, kemampuan dan 

kebiasaan bernapas, serta kondisi kesehatan. 

 

1.6.1.8 Kontrol Pernapasan 

Rata dan dalamnya pernapasan dikontrol oleh pusat pernapasan, 

yang ditemukan di batang otak. didalam medulla oblongata terdapat 

kemoreseptor khusus yang secara kontinu menganalisis level 

karbondioksida didalam cairan serebrospinal. Pada saat level 

karbondioksida meningkat, pesan akan diantarkan ke diafragma dan otot-

otot pernapasan sehingga memberi perintah untuk kontraksi.  

 

1.6.1.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan 

Jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernapas 

disebut sebagai frekuensi pernapasan. Pada umumnya,frekuensi 

pernapasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau 

lambatnya frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya : 
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A. Usia 

Semakin bertambahnya usia seseorang akan semakin rendah frekuensi 

pernapasannya.Hal ini berhubungan dengan energy yang dibutuhkan 

B. Jenis kelamin 

Pada umumnya pria memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita.Kebutuhan akan oksigen serta produksi 

karbondioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita 

C. Suhu tubuh/Kesehatan 

Semakin tinggi suhu tubuh seseorang maka aka semakin cepat 

frekuensi pernapasannya, hal ini  berhubungan dengan penigkatan 

proses metabolism yang terjadi dalam tubuh. 

Pada orang sehat, sistem cardiovaskuler sering mempengaruhi 

distribusi oksigen dalam sel tubuh. Penyakit sistem pernafasan dapat 

menyebabkan hipoxemia, karena hemoglobin membawa oksigen dan 

karbon dioksida 

D. Posisi atau kedudukan tubuh 

Frekuensi pernapasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan 

dengan ketika sedang berjongkok atatu berdiri.Hal ini berhubungan 

erat dengan energy yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai 

tumpuan berat tubuh. 

E. Aktivitas/Latihan 

Seseorang yang aktivitas fisiknya tingi seperti olahragawan akan 

membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang diamatau 

santai, oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang tersebut juga lebih 

tinggi. Gerakan dan frekuensi pernapasan diatur oleh pusat pernapasan 

yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernapasan distimulus oleh 

konsentrasi karbondioksida (CO₂) dalam darah.  

Latihan fisik atau aktifitas meningkatkan pernafasan dan kebutuhan 

oksigen dalam tubuh. Mekanisme yang mendasarinya tidak banyak 

diketahui. Walaupun demikian hal ini menerangkan bahwa beberapa 

faktor yang terlibat didalamnya antara lain kimiawi, neural dan 

perubahan suhu 

F. Ketinggian tempat 

Tempat yang lebih tinggi mempunyai tekanan oksigen yang lebih 

rendah, sehingga darah arteri mempunyai PaO2 yang rendah. 

Akibatnya orang didataran tinggi mempunyai pernafasan dan denyut 

nadi yang meningkat dan peningkatan kedalaman nafas yang biasanya 

sangat jelas kelihatan pada orang yang terlatih. 
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G. Lingkungan 

Kebutuhan oksigen dipengaruhi lingkungan. Respon panas 

mengakibatkan delatasi pembuluh darah tepi yang mengakibatkan 

aliran darah kekulit meningkatkan sejumlah panas yang hilang dari 

permukaan tubuh. Vasodilatasi rongga kapiler darah menurunkan 

resistensi atau hambatan aliran darah. Respon jantung meningkatkan 

output untuk mempertahankan tekanan darah. Peningkatan cardiac 

output membutuhkan tambahan oksigen, sehingga rata-rata kedalaman 

nafas meningkat. Pada lingkungan yang dingin, kapiler darah tepi akan 

kontriksi, meningkatkan tekanan darah yang menurunkan kerja jantung 

yang berat, menurunkan kebutuhan oksigen 

H. Emosi 

Percepatan frekuensi nadi merupakan suatu reaksi tubuh terhadap 

emosi seperti takut, cemas dan marah. Hal ini menerangkan bahwa 

kerja jantung dipengaruhi oleh impuls dari pusat yang lebih tinggi di 

otak dengan jalan hypotalamus menstimulasi pusat cardiac 

(penghambat dan pemacu jantung) di medulla otak. Jaringan 

penggerak pusat tersebut membawa impuls ke saraf parasimpatis dan 

simpatis yang kemudian mengirim impuls ke jantung. 

I. Gaya hidup 

Mengkaji gaya hidup seseorang khususnya kebutuhan oksigen adalah 

penting. Data menunjukkan bahwa merokok dan menghisap udara 

berpolusi dapat memberikan indikasi atau gambaran keadaan paru 

seseorang. 

 

1.6.2 Gambaran Umum COVID-19 

1.6.2.1 Pengertian  

Coronavirus merupakan salah satu anggota keluarga besar virus 

yang manegakibatkan penyakit dimulai dari gejala ringan sampai berat. 

Terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit 

yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Acute Respiratory Syndrome 

(SARS).  Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis 

baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.  

Coronavirus adalah virus yang berbentuk seperti telur berukuran 

120-160 nm, permukaannya berduri seperti mahkota. Coronavirus 

ditemukan di dalam rongga hidung individu yang mengalami flu. COVID-
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19 merupakan akronim dari Corona Virus Disease-2019. COVID-19 

adalah penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh coronavirus baru 

(SARS-Cov-2) yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina, ibukota 

profinsi Hubei pada tangal 12 Desember 2020 (Guo et al., 2020). Infeksi 

virus ini ditemukan pada beberapa individu yang memiliki gejala penyakit 

pneumonia yang tidak diketahui. Mayoritasnya adalah pekerja di pasar 

ikan Wuhan. Coronavirus ini kemudian diberi nama Severe Acute 

Respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2), dan menyebabkan 

penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Burhan, 2020); (Susilo 

et al., 2020); (Wu et al., 2020). 

 

1.6.2.2 Penyebab 

Ahli virologi mendapatkan kesamaan 70% urutan gen COVID-19 

dengan virus SARS-CoV. Penyebab utama COVID-19 adalah virus SARS 

Cov-2. SARS-CoV-2 adalah β-coronavirus, yang diselimuti virus RNA 

indra-positif non-segmented 

(subgenus sarbecovirus , subfamili Orthocoronavirinae ). Coronavirus 

(CoV) dibagi menjadi empat genera, termasuk α− /β− / γ− / δ-CoV. α- dan 

β-CoV dapat menginfeksi mamalia, sementara γ- dan δ-CoV cenderung 

menginfeksi burung. Sebelumnya, enam CoV telah diidentifikasi sebagai 

virus yang rentan terhadap manusia, di antaranya α-CoVs HCoV-229E dan 

HCoV-NL63, dan β-CoVs HCoV-HKU1 dan HCoV-OC43 dengan rendah 

patogenisitas, menyebabkan gejala pernapasan ringan yang serupa untuk 

flu biasa. Dua lainnya diketahui β-CoV, SARS-CoV, dan MERS-CoV 

menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang berpotensi fatal. Dahulu 

ilmuwan menemukan bahwa urutan genom SARS-CoV-2 adalah 96,2% 

identik dengan kelelawar CoV RaTG13. Berdasarkan pada genom virus, 

kelelawar diduga sebagai inang alami dari asal virus, dan SARS-CoV-2 

dapat ditularkan dari kelelawar melalui inang perantara yang tidak 

diketahui sehingga dapat menginfeksi manusia. SARS Cov-2 dapat 

menggunakan enzim pengonversi angiotensin 2 (ACE2), reseptor yang 

sama dengan SARS-CoV, untuk menginfeksi manusia (Guo et al., 2020); 

(Li et al., 2020); (Susilo et al., 2020); (Xu et al., 2020). 

 

1.6.2.3 Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala muncul setelah masa inkubasi sekitar 5,2 hari. 

Periode onset gejala hingga terjadi kematian berkisar 6-41 hari dengan 

median 14 hari. Periode ini sangat bergantung pada system imun pasien. 
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Pasien berusia diatas 70 tahun, periode menjadi lebih pendek (Rothan & 

Byrareddy, 2020). Tanda dan gejala pasien COVID-19 yang paling umum 

seperti flu ringan disertai demam, malaise, dan batuk. Beberapa pasien 

dalam kondisi kritis dan berkembang cepat menjadi sindrom gangguan 

pernapasan akut, gagal napas, kegagalan multi organ, bahkan kematian 

(Guo et al., 2020). Sebuah studi dengan jumlah sampel 1099 kasus yang 

dikonfirmasi laboratorium, menemukan bahwa umumnya manifestasi 

klinis terdiri dari demam (88,7%), batuk (67,8%), kelelahan (38,1%), 

produksi dahak (33,4%), sesak napas (18,6%), sakit tenggorokan (13,9%), 

dan sakit kepala (13,6%). Selain itu sebagian dari pasien memiliki gejala 

gastrointestinal, seperti diare (3,8%) dan muntah (5,0%). Demam dan 

batuk adalah gejala dominan sedangkan gejala pernapasan bagian atas dan 

gejala gastrointestinal jarang terjadi. Lanjut usia dan mereka yang 

menderita penyakit bawaan seperti hipertensi, penyakit paru obstruksi 

kronis, diabetes, penyakit kardiovaskular, mudah berkembang dengan 

cepat menjadi sindrom gangguan pernapasan akut, syok septik, asidosis 

metabolik yang sulit dikoreksi bahkan mengarah kepada kematian (Guo et 

al., 2020). 

1.6.2.4 Patogenesis  

SARS-CoV-2 menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang 

melapisi alveoli. ARDS merupakan  penyebab utama kematian akibat 

badai sitokin, yaitu respons inflamasi sistemik yang tidak terkontrol akibat 

pelepasan sitokin proinflamasi dalam jumlah besar (Susilo et al., 2020); 

(Li et al., 2020); (Xu et al., 2020). Penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia 

ke manusia menjadi sumber tranmisi utama sehingga penyebaran menjadi 

lebih agresif. Penyebaran SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi 

melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu telah diteliti 

bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan pada aerosol yang dihasilkan melalui 

nebulizer selama setidaknya 3 jam (Susilo et al., 2020); (Han & Yang, 

2020). SARS-CoV-2 dapat bertahan pada benda mati seperti plastik dan 

stainless steel selama 72 jam, tembaga 4 jam, kardus 24 jam. SARS-CoV-

2 ditemukan pada pencemaran lingkungan yang luas pada kamar dan toilet 

pasien COVID-19 dengan gejala ringan. SARS-CoV-2 juga dapat 

terdeteksi pada gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, 

lemari, hingga kipas ventilasi, namun tidak terdapat pada sampel udara 

(Ong et al., 2020). 
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1.6.2.5 Klasifikasi 

Klasifikasi terbagi menjadi 4 jenis antara lain (Burhan, 2020) : 

1. Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah orang yang tidak ada gejala, tapi 

masih memiliki resiko untuk tertular dan memiliki riwayat kontak fisik 

atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam 2 hari sebelum 

kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala 

pada pasien kasus positif. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki 

risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala 

merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kontak 

erat ini identic dengan seseorang yang melakukan kontak fisik atau 

berada dalam ruangan atau berkunjung  (dalam radius 1 meter dengan 

kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari 

sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul 

gejala. Individu yang termasuk dalam kategori kontak era antara lain : 

1). petugas Kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan 

membersihkan ruangan khusus perawatan kasus tanpa menggunakan 

Alat Pelindung Diri sesuai standar; 2). Orang yang berada dalam suatu 

ruangan yang sama dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, 

rumah, acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 

hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala ; 3). Orang yang berpergian 

Bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis alat angkut/kendaraan 

dalam 2hari sebelum kasus sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 

hari setelah kasus timbul gejala. 

2. Orang Dalam Pemantauan (ODP) adalah orang yang memiliki gejala 

klinis demam (≥380C) atau riwayat demam, atau gejala gangguan 

sistem pernapasan seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan DAN 

tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang 

meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala 

memiliki riwayat perjalanan di dalam atau diluar negeri dengan 

tranmisi local dan riwayat kontak dengan penderita.  

3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah orang dengan infeksi saluran 

pernapasan atas (ISPA) yang memiliki gejala klinis demam (≥380C) 

atau Riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit 

pernapasan seperti : batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, 

pneumonia atau radang paru-paru ringan hingga berat serta memiliki 

Riwayat perjalanan di dalam atau diluar negeri dengan tranmisi local 

dan riwayat kontak dengan penderita 
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4. Kasus Terkonfirmasi adalah pasien terinfeksi COVID-19 dengan hasil 

tes positif melalui pemeriksaan PCR.  

Berdasarkan beratnya kasus, COVID-19 dibagi menjadi 5 (lima) (Burhan, 

2020): 

1. Tanpa gejala : pasien memiliki gejala yang paling ringan dan tidak 

dtemukan gejala yang berarti 

2. Ringan / tidak berkomplikasi : pasien yang memiliki gejala infeksi 

saluran napas tanpa gejala spesifik seperti demam, fatigue, batuk 

(dengan atau tanpa produksi sputum), anoreksia, lemah, nyeri otot, 

sakit tenggorokan, sesak ringan, kongesti hidung, nyeri kepala. 

Kadangkala pasien mengalami diare, mual  dan muntah. Lansia dan 

pasien imunosupresi kemungkinan mengalami gejala yang tidak khas 

3. Sedang : pasien berusia remaja dan dewasa dengan penyakit 

pneumonia namun tanpa pneumonia berat dan tidak membutuhkan 

terapi oksigen. Pasien anak tanpa pneumonia berat yang mengalami 

batuk atau kesulitan bernapasa dan napas cepat. 

4. Berat : pasien berusia remaja dan dewasa dengan penyakit pneumonia, 

demam dengan suspek infeksi pernapasan disertai satu diantara: RR > 

30 x/menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen (SpO2) 

<93% pada udara kamar atau rasio PaO2/FiO2<300. Atau pasien anak 

dengan batuk atau kesulitan bernapas, ditambah setidaknya satu dari 

berikut ini: 

a. Sianosis sentral atau SpO2 <90%; 

b. Distres pernapasan berat 

c. Pneumonia berat (ketidakmampuan menyusui/minum, 

letargi/penurunan kesadaran, atau kejang, tarikan dinding dada, 

dan takipnea. 

5. Kritis : pasien dengan keadaan gagal napas, sindrom distress 

pernapasan akut (ARDS), syok sepsis dan/atau kegagalan multi organ.  

a. ARDS 

Kegagalan pernapasan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh 

gagal jantung atau kelebihan cairan. Gangguan oksigen pada 

pasien dewasa antara lain:  

1) ARDS ringan : 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤300 mmHg 

2) ARDS sedang: 100 mmHG < PaO2/FiO2 ≤200 mmHg 

3) ARDS berat: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg, Ketika PaO2 tidak 

tersedia, SpO2/FiO2 ≤ mengalami ARDS 
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b. Sepsis 

Pada pasien dewasa : disfungsi organ yang mengancam nyawa 

disebabkan oleh respon imun yang tidak teratur pada suspek atau 

positif infeksi. 

Pada pasien anak: suspek atau positif infeksi dan berusia ≥2 tahun 

berdasarkan kriteria sindrom respon sistemik yang mana memiliki 

suhu abnormal atau jumlah sel darah putih yang meningkat. 

c. Syok sepsis 

Pasien dewasa: hipotensi yang menetap meskipun dilakukan 

resusitasi cairan, membutuhkan vasopressor untuk 

mempertahankan MAP ≥mmHg dan level serum laktat > 2 

mmol/L 

Pasien anak: hipotensi dengan dua atau tiga kriteria berikut: 

penurunan status mental, takikardia atau bradikardia. 

Kegiatan Surveilans dan Karantina sesuai Kondisi dan Status Pasien : 

Upaya kegiatan surveilans adalah suatu bentuk pemantauan yang 

berlangsung secara terus menerus terhadap kelompok berisiko. Sementara 

itu karantina merupakan pembatasan seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit 

atau kontaminasi. Kegiatan surveilans ini adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari karantina. Selama masa karantina, surveilans ini 

dilakukan untuk memonitor perubahan keadaan seorang individu atau 

sekelompok orang. Ringkasan upaya karantina dapat dijabarkan pada table 

dibawah ini : 

 

Tabel 1.1 Kegiatan Karantina Sesuai Kondisi dan Status Pasien 

Bentuk 

Karantina 

Karantina 

rumah 

(Isolasi Diri) 

Karantina Fasilitas 

Khusus/RS Darurat 

COVID-19 

Karantina  

Rumah Sakit 

Status OTG, ODP, 

PDP Gejala 

Ringan 

 ODP usia di atas 60 

tahun dengan 

penyakit penyerta 

yang terkontrol,  

 PDP Gejala Sedang 

 PDP ringan tanpa 

fasilitas karantina 

rumah yang tidak 

memadai 

 

PDP Gejala 

Berat 
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Tempat* Rumah 

sendiri/fasilita

s sendiri 

Tempat yang disediakan 

Pemerintah (Rumah 

Sakit darurat COVID-

19) 

Rumah Sakit 

Pengawas

an 
 Dokter, 

Perawat, 

dan/atau 

tenaga 

Kesehatan 

lain 

 Dapat 

dibantu 

oleh 

Bhabinkab

tibnas, 

Babinsa 

dan/atau 

Relawan 

Dokter, Perawat, 

dan/atau tenaga 

Kesehatan lain 

 

Dokter, 

Perawat, 

dan/atau tenaga 

Kesehatan lain 

 

Pembiaya

an 
 Mandiri 

 Pihak lain 

yang 

membantu 

(filantropi) 

 Pemerintah: BNPB, 

Gubernur, Bupati, 

Walikota, Camat 

dan Kades 

 Sumber lain 

 Pemerintah: 

BNPB, 

Gubernur, 

Bupati, 

Walikota, 

Camat dan 

Kades 

 Sumber 

lain 

Monitorin

g dan 

Evaluasi 

Dilakukan 

oleh Dinas 

Kesehatan 

setempat 

Dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan setempat 

Dilakukan oleh 

Dinas 

Kesehatan 

setempat 

Ket:*tempat perawatan kasus mempertimbangkan kondisi klini, risiko 

penularan, dan kapasitas. 

1. Orang Tanpa Gejala (ODP) 

Kegiatan surveilans terhadap OTG dilakukan selama 14 hari sejak 

kontak terakhir dengan kasus positif COVID-19. Terhadap OTG 

dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan ke-14 untuk 

pemeriksaan RT PCR. Dilakukan pemeriksaan Rapid Test apabila 

tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, apabila hasil 

pemeriksaan pertama menunjukkan hasil: 
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a. Negatif, tatalaksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan 

menerapkan PHBS dan physical distancing; pemeriksaan ulang 

pada 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, 

maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali 

selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang 

mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.  

b. Positif, tatalaksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan 

menerapkan PHBS dan physical distancing; Pada kelompok ini 

juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 

kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang 

mampu melakukan pemeriksaan RT PCR. 

Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala 

demam (≥38⁰C) atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan selama masa 

karantina maka: a. Jika gejala ringan, dapat dilakukan isolasi diri 

di rumah b. Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RS darurat c. 

Jika gejala berat, dilakukan isolasi di RS rujukan Kegiatan 

surveilans terhadap OTG dilakukan berkala untuk mengevaluasi 

adanya perburukan gejala selama 14 hari. Petugas kesehatan dapat 

melakukan pemantauan melalui telepon atau melalui kunjungan 

secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan 

harian. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu 

tubuh dan skrining gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh 

petugas kesehatan layanan primer dan berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan setempat. Orang tanpa gejala yang tidak menunjukkan 

gejala COVID-19, ditetapkan melalui surat pernyataan yang 

diberikan oleh Dinas Kesehatan. 

2. Orang Dalam Pemantauan (ODP) 

Kegiatan surveilans terhadap ODP dilakukan selama 14 hari sejak 

mulai munculnya gejala. Terhadap ODP dilakukan pengambilan 

spesimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT-PCR. 

Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat 

yang berkompeten dan berpengalaman baik di fasyankes atau lokasi 

pemantauan. Pengiriman spesimen disertai formulir pemeriksaan 

ODP/PDP. 

Jika tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dilakukan 

pemeriksaan Rapid Test. Apabila hasil pemeriksaan Rapid Test 

pertama menunjukkan hasil:  
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a. Negatif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri di rumah; 

pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan 

ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR 

sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium 

pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.  

b. Positif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri di rumah; Pada 

kelompok ini juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT 

PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium 

pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.  

Apabila ODP yang terkonfirmasi menunjukkan gejala perburukan 

maka:  

a. Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RS darurat  

b. Jika gejala berat, dilakukan isolasi di RS rujukan  

Kegiatan surveilans terhadap ODP dilakukan berkala untuk 

mengevaluasi adanya perburukan gejala selama 14 hari. 

Petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan melalui 

telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan 

dicatat pada formulir pemantauan harian. Pemantauan 

dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining 

gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas kesehatan 

layanan primer dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan 

setempat. Orang dalam pemantauan yang sudah dinyatakan 

sehat yang tidak memiliki gejala terkait COVID-19, ditetapkan 

melalui surat pernyataan yang diberikan oleh Dinas 

Kesehatan. 

3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

Kegiatan surveilans terhadap PDP dilakukan selama 14 hari sejak 

mulai munculnya gejala. Terhadap PDP dilakukan pengambilan 

spesimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT PCR. 

Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat 

yang berkompeten dan berpengalaman baik di fasyankes atau lokasi 

pemantauan. Pengiriman spesimen disertai formulir pemeriksaan 

ODP/PDP. 

Jika tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dilakukan 

pemeriksaan Rapid Test. Apabila hasil pemeriksaan Rapid Test 

pertama menunjukkan hasil:  
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a. Negatif, tatalaksana selanjutnya adalah sesuai kondisi: ringan 

(isolasi diri di rumah), sedang (rujuk ke RS Darurat), berat (rujuk 

ke RS Rujukan); pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Jika 

hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan 

pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, 

di Laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan 

RT PCR. 

b. Positif, tatalaksana selanjutnya adalah adalah sesuai kondisi: 

ringan (isolasi diri di rumah), sedang (rujuk ke RS Darurat), berat 

(rujuk ke RS Rujukan); Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi 

dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari 

berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan 

pemeriksaan RT PCR.  

Apabila PDP yang terkonfirmasi menunjukkan gejala perburukan 

maka:  

a. Jika gejala ringan berubah menjadi sedang, dilakukan isolasi 

di RS darurat  

b. Jika gejala sedang berubah menjadi berat, dilakukan isolasi di 

RS rujukan  

Kegiatan surveilans terhadap PDP ringan dan PDP sedang 

dilakukan berkala untuk mengevaluasi adanya perburukan 

gejala selama 14 hari. Petugas kesehatan dapat melakukan 

pemantauan melalui telepon atau melalui kunjungan secara 

berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan harian. 

Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh 

dan skrining gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas 

kesehatan layanan primer dan berkoordinasi dengan dinas 

kesehatan setempat. Orang dalam pemantauan yang sudah 

dinyatakan sehat yang tidak memiliki gejala terkait COVID-

19, ditetapkan melalui surat pernyataan yang diberikan oleh 

Dinas Kesehatan. 

4. Pelaku Perjalanan 

a) Pelaku Perjalanan dari Negara/Wilayah Terjangkit COVID-19 

(melaporkan kasus konfirmasi tetapi bukan transimisi local) 

Pelaku perjalanan dari negara/ wilayah terjangkit COVID-19 yang 

tidak bergejala wajib melakukan monitoring mandiri (self 

monitoring) terhadap kemungkinan munculnya gejala selama 14 

hari sejak kepulangan. Setelah kembali dari negara/area terjangkit 
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sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga 

jarak kontak (≥ 1 meter) dengan orang lain. 

b) Pelaku Perjalanan dari Negara/Wilayah dengan Transmisi Lokal 

COVID-19 

Pelaku perjalanan dari negara/ wilayah transmisi lokal maka harus 

melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sejak 

kedatangan dan bagi warga negara asing harus menunjukkan 

alamat tempat tinggal selama di karantina dan informasi tersebut 

harus disampaikan pada saat kedatangan di bandara. Selama masa 

karantina diharuskan untuk tinggal sendiri di kamar yang terpisah, 

menghindari kontak dengan anggota keluarga lainnya, dan tidak 

boleh melakukan aktivitas di luar rumah. 

Terhadap dua kelompok pelaku perjalananan ini diberikan HAC dan 

petugas kesehatan harus memberikan edukasi jika dalam 14 hari timbul 

gejala, maka segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan 

membawa HAC. Kegiatan surveilans terhadap pelaku perjalanan yang 

tidak bergejala dilakukan melalui pemantauan HAC yang diberikan di 

pintu masuk negara. Petugas pintu masuk negara diharapkan melakukan 

notifikasi ke Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan alamat yang tertera 

di HAC. Dinas Kesehatan yang menerima notifikasi dapat meningkatkan 

kewaspadaan dan diharapkan melakukan komunikasi risiko kepada pelaku 

perjalanan dengan memanfaatkan teknologi seperti telepon, pesan singkat 

dan lain-lain. 

 

1.6.2.6 Kriteria Diagnostik  

Metode diagnosis klinis COVID-19 adalah deteksi asam nukleat 

dalam sampel swab hidung dan tenggorokan atau pengambilan sampel 

saluran pernapasan lainnya dengan PCR. Dari hasil pemeriksaan 

laboratorium, sebagian besar pasien memiliki jumlah sel darah putih 

normal atau menurun, dan limphocytopenia. Tetapi pada pasien yang 

parah, jumlah neutrophil, D-dimer,k adar urea darah dan kreatinin lebih 

tinggi secara signifikan, dan  jumlah limfosit terus menurun. Selain itu, 

factor peradangan (interleukin (IL) -6, IL-10, nekrosis tumor faktor-α 

(TNF-α) meningkat, menunjukkan status kekebalan pasien. Data 

menunjukkan bahwa pasien ICU memiliki kadar IL-2, IL-7, IL-10, plasma 

granulosit yang lebih tinggi. Selain itu, pencitraan CT menunjukkan bahwa 

computed tomography pada dada adalah opacity ground-glass (56,4%) dan 
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bayangan merata bilateral (51,8%), terkadang dengan morfologi bulat dan 

distribusi paru perifer. Sensitivitas diagnostic radiologis terbatas, sehingga 

perlu untuk memverifikasi dengan gejala klinis dan deteksi RNA virus 

(Guo et al., 2020). 

Pasien konfirmasi COVID-19 (pemeriksaan hari ke-1 dan ke-2 

positif) dengan perbaikan klinis dapat keluar dari RS apabila hasil 

pemeriksaan Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dua hari 

berturut-turut menunjukkan hasil negatif. Apabila tidak tersedia fasilitas 

pemeriksaan RT PCR, pasien dengan perbaikan klinis dapat dipulangkan 

dengan edukasi untuk tetap melakukan isolasi diri di rumah selama 14 

hari. Hasil tes pemeriksaan negatif pada spesimen tunggal, terutama jika 

spesimen berasal dari saluran pernapasan atas, belum tentu 

mengindikasikan ketiadaan infeksi. Oleh karena itu harus dilakukan 

pengulangan pengambilan dan pengujian spesimen. Spesimen saluran 

pernapasan bagian bawah (lower respiratory tract) sangat 

direkomendasikan pada pasien dengan gejala klinis yang parah atau 

progresif. Adanya patogen lain yang positif tidak menutup kemungkinan 

adanya infeksi COVID-19, karena sejauh ini peran koinfeksi belum 

diketahui. Pengambilan spesimen PDP dan ODP untuk pemeriksaan RT 

PCR dilakukan sebanyak dua kali berturut-turut serta bila terjadi kondisi 

perburukan. Pengambilan spesimen OTG untuk pemeriksaan RT PCR 

dilakukan pada hari ke-1 dan ke-14. 

Tabel 1.2 Jenis Spesimen Pasien COVID-19 

Jenis 

Spesimen 

Bahan 

Pengambi

lan 

Suhu 

Pengiri

man 

Penyimpa

nan 

Keterangan 

Usap 

Nasopharing 

atau 

Orofaring 

Swab 

Dacron 

atau 

Flocked 

Swab + 

Virus 

Transport 

Medium 

(VTM) 

40C ≤5 hari: 4 

°C >5 hari: 

-70 °C 

Kedua Swab 

harus 

ditempatk an 

di tabung 

yang sama 

untuk 

meningkat 

kan viral 

load. 

WAJIB 

DIAMB

IL 

Sputum Kontainer 

Steril 

40C ≤48 jam: 4 

°C >48 

jam:-70 °C 

Pastikan 

Sputum 

berasal dari 

WAJIB 

DIAMB

IL 
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Saluran 

Pernapasan 

bawah 

(BUKAN 

Liur) 

Bronchoalv

eolar 

Lavage 

Kontainer 

Steril 

40C ≤48 jam: 

4 °C >48 

jam: –70 

°C 

WAJIB BILA 

MEMUNGKINKAN 

Tracheal 

aspirate, 

Nasopharyn

geal 

aspirate 

atau nasal 

wash 

Kontainer 

Steril 

40C ≤48 jam: 

4 °C >48 

jam: –70 

°C 

WAJIB BILA 

MEMUNGKINKAN 

Jaringan 

biopsi atau 

autopsi 

termasuk 

dari paru-

paru. 

Kontainer 

Steril + 

Saline 

40C ≤24 jam: 

4 °C >24 

jam: –70 

°C 

 

Serum (2 

sampel 

yaitu akut 

dan 

konvalesen) 

UNTUK 

SEROLOGI 

Serum 

separator 

tubes 

(Dewasa 

3-5 ml 

whole 

Blood) 

40C ≤5 hari: 4 

°C >5 

hari: -70 

°C 

Pengambil 

an 2 Sampel 

:  

 Akutmi

nggu 

pertama 

saat 

sakit  

 Konvale

se n- 2 

s.d. 3 

minggu 

setelahn

ya 

WAJIB 

DIAMB

IL 
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Tabel 1.3 Perbedaan Kriteria Kasus dalam Komfirmasi 

Laboratorium Menggunakan RT PCR 

Kriteria kasus Jenis spesimen Waktu 

pengambilan 

Laboratorium 

pemeriksa 

PDP Sesuai dengan 

tabel 1.2 Jenis 

spesimen 

pasien COVID-

19 

hari ke-1 dan hari 

ke2 serta bila ada 

perburukan. 

Laboratorium 

Pemeriksa 

COVID-19  

ODP hari ke-1 dan hari 

ke2 serta bila ada 

perburukan. 

OTG hari ke-1 dan hari 

ke14 serta bila 

ada perburukan 

 

 

1.6.2.7 Manajemen Klinis 

Sampai saat ini tidak ada pengobatan spesifik anti-COVID-19 

untuk pasien dalam pengawasan atau konfirmasi COVID-19. Saat ini tidak 

ada vaksin khusus. Penyembuhan bersifat simtomatik dan spontan. 

Mengingat kurangnya terapi antivirus yang efektif terhadap COVID-19, 

perawatan saat ini terutama berfokus pada gejala dukungan pernafasan dan 

pernapasan menurut Diagnosis dan Pengobatan Pneumonia Disebabkan 

oleh COVID-19 (diperbarui ke versi 6) yang dikeluarkan oleh National 

Health Commis-Republik Rakyat Tiongkok. Hampir semua pasien 

menerima terapi oksigen, dan WHO merekomendasikan oksigenasi 

membran ekstrakorporeal yang diperbaiki (ECMO) untuk pasien dengan 

hipoksemia refraktori. Terapi tambahan dengan plasma konvalesen dan 

imunoglobulin G (Guo et al., 2020).  

Manajemen klinis ditujukan bagi tenaga kesehatan yang merawat 

pasien ISPA berat baik dewasa dan anak di rumah sakit ketika dicurigai 

adanya infeksi COVID-19. Bab manifestasi klinis ini tidak untuk 

menggantikan penilaian klinis atau konsultasi spesialis, melainkan untuk 

memperkuat manajemen klinis pasien berdasarkan rekomendasi WHO 

terbaru. Rekomendasi WHO berasal dari publikasi yang merujuk pada 

pedoman berbasis bukti termasuk rekomendasi dokter yang telah merawat 

pasien SARS, MERS atau influenza berat. 
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A. Triage: Deteksi Dini Pasien dalam Pengawasan COVID-19 

Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala ISPA ringan sampai 

berat bahkan sampai terjadi Acute Respiratory Distress Syndrome 

(ARDS), sepsis dan syok septik. Deteksi dini manifestasi klinis (tabel 

1.2) akan menentukan waktu yang tepat penerapan tatalaksana dan 

PPI. Pasien dengan gejala ringan, rawat inap tidak diperlukan kecuali 

ada kekhawatiran untuk perburukan yang cepat sesuai dengan 

pertimbangan medis. Deteksi COVID-19 sesuai dengan definisi 

operasional surveilans COVID-19. Pertimbangkan COVID-19 sebagai 

etiologi ISPA berat. Semua pasien yang pulang ke rumah harus 

memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengalami perburukan. Berikut 

manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19: 

Tabel 1.4 Manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19 

Uncomplicated illness Pasien dengan gejala non-spesifik seperti demam, 

batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, 

sakit kepala, nyeri otot. Perlu waspada pada usia lanjut 

dan imunocomromised karena gejala dan tanda tidak 

khas 

Pneumonia ringan Pasien dengan pneumonia dan tidak ada tanda 

pneumonia berat. 

Anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau 

kesulitan bernapas + napas cepat: frekuensi napas: < 2 

bulan, ≥60x/menit; 2-11 bulan, ≥; 1-5 tahun, 

≥40x/menit dan tidak ada tanda pneumonia berat. 

Pneumonia berat / 

ISPA berat 

Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam 

pengawasan infeksi saluran napas, ditambah satu dari: 

frekuensi napas >30 x/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%; 

 Distress pernapasan berat (seperti mendengkur, 

tarikan dinding dada yang berat); 

 tanda pneumonia berat: ketidakmampuan 

menyusui atau minum, letargi atau penurunan 
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kesadaran, atau kejang. 

Tanda lain dari pneumonia yaitu: tarikan dinding dada, 

takipnea: 5 tahun, ≥30x/menit. Diagnosis ini 

berdasarkan klinis; pencitraan dada yang dapat 

menyingkirkan komplikasi. 

 

Acute Respiratory 

Distress Syndrome 

(ARDS) 

Onset: baru terjadi atau perburukan dalam waktu satu 

minggu. Pencitraan dada (CT scan toraks, atau 

ultrasonografi paru): opasitas bilateral, efusi pluera 

yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, kolaps paru, 

kolaps lobus atau nodul.  

Penyebab edema: gagal napas yang bukan akibat gagal 

jantung atau kelebihan cairan. Perlu pemeriksaan 

objektif (seperti ekokardiografi) untuk menyingkirkan 

bahwa penyebab edema bukan akibat hidrostatik jika 

tidak ditemukan faktor risiko. Kriteria ARDS pada 

dewasa:  

 ARDS ringan: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤200 

mmHg (dengan PEEP atau continuous positive 

airway pressure (CPAP) ≥5 cmH2O, atau yang 

tidak diventilasi) 

 ARDS sedang: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg (dengan 

PEEP ≥5 cmH2O, atau yang tidak diventilasi) 

 ARDS berat: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤100 

mmHg (dengan PEEP ≥5 cmH2O, atau yang tidak 

diventilasi) 

 Ketika PaO2 tidak tersedia, SpO2/FiO2 ≤315 

mengindikasikan ARDS (termasuk pasien yang 

tidak diventilasi) 

Kriteria ARDS pada anak berdasarkan Oxygenation 

Index dan Oxygenation Index menggunakan SpO2: 

 PaO2/FiO2 ≤300 mmHg atau SpO2/FiO2 ≤264: 

Bilevel nonivasive ventilation (NIV) atau CPAP 

≥5 cmH2O dengan menggunakan full mask 

 ARDS ringan (ventilasi invasif): 8 ≤ OI < 16 atau 

7,5 ≤ OSI <12,3 

 ARDS berat (ventilasi invasive): OI ≥ 16 atau OSI 
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≥ 12,3 

Sepsis Pasien dewasa: Disfungsi organ yang mengancam 

nyawa disebabkan oleh disregulasi respon tubuh 

terhadap dugaan atau terbukti infeksi*. Tanda 

disfungsi organ meliputi: perubahan status 

mental/kesadaran, sesak napas, saturasi oksigen 

rendah, urin output menurun, denyut jantung cepat, 

nadi lemah, ekstremitas dingin atau tekanan darah 

rendah, ptekie/purpura/mottled skin, atau hasil 

laboratorium menunjukkan koagulopati, 

trombositopenia, asidosis, laktat yang tinggi, 

hiperbilirubinemia. Pasien anak: terhadap dugaan atau 

terbukti infeksi dan kriteria systemic inflammatory 

response syndrome (SIRS) ≥2, dan disertai salah satu 

dari: suhu tubuh abnormal atau jumlah sel darah putih 

abnormal. 

Syok septik 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 

mmol/L. 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 160 

x/menit pada bayi dan HR 150 x/menit pada anak); 

waktu pengisian kembali kapiler yang memanjang (>2 

detik) atau vasodilatasi hangat dengan bounding pulse; 

takipnea; mottled skin atau ruam petekie atau purpura; 

peningkatan laktat; oliguria; hipertermia atau 

hipotermia. 

Keterangan:  

* Jika ketinggian lebih tinggi dari 1000 meter, maka faktor koreksi harus 

dihitung sebagai berikut: PaO2 / FiO2 x Tekanan barometrik / 760.  

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

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

koagulasi (trombosit rendah), hati (bilirubin tinggi), kardiovaskular 

(hipotensi), sistem saraf pusat (penurunan tingkat kesadaran dengan 
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Glasgow Coma Scale), dan ginjal (urin output rendah atau kreatinin 

tinggi). Diindikasikan sebagai sepsis apabila terjadi peningkatan skor 

Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment (SOFA) ≥2 angka. 

Diasumsikan skor awal adalah nol jika data tidak tersedia. 

B. Tatalaksana Pasien di Rumah Sakit Rujukan 

1) Terapi supprotif dini dan pemantauan 

(a) Berikan terapi suplementasi oksigen segera pada pasien ISPA 

berat dan distress pernapasan, hipoksemia, atau syok 

- Terapi oksigen dimulai dengan pemberian 5 L/menit 

dengan nasal kanul dan titrasi untuk mencapai target SpO2 

≥90% pada anak dan orang dewasa yang tidak hamil serta 

SpO2 ≥ 92%-95% pada pasien hamil 

- 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%; 

- 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 

- 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-

19. 

(b) Gunakan manajemen cairan konservatif pada pasien dengan 

ISPA berat tanpa syok 

Pasien dengan ISPA berat harus hati-hati dalam pemberian 

cairan intravena, karena resusitasi cairan yang agresif dapat 

memperburuk oksigenasi, terutama dalam kondisi 

keterbatasan ketersediaan ventilasi mekanik. 

(c) Pemberian antibiotik empirik berdasarkan kemungkinan 

etiologi. Pada kasus sepsis (termasuk dalam pengawasan 

COVID-19) berikan antibiotik empirik yang tepat secepatnya 

dalam waktu 1 jam 
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Pengobatan antibiotik empirik berdasarkan diagnosis klinis 

(pneumonia komunitas, pneumonia nosokomial atau sepsis), 

epidemiologi dan peta kuman, serta pedoman pengobatan. 

Terapi empirik harus di de-ekskalasi apabila sudah didapatkan 

hasil pemeriksaan mikrobiologis dan penilaian klinis. 

(d) 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 

tinggi dapat menyebabkan efek samping yang serius pada 

pasien dengan ISPA berat/SARI, termasuk infeksi 

oportunistik, nekrosis avaskular, infeksi baru bakteri dan 

replikasi virus mungkin berkepanjangan. Oleh karena itu, 

kortikosteroid harus dihindari kecuali diindikasikan untuk 

alasan lain. 

(e) Lakukan pemantauan ketat pasien dengan gejala klinis yang 

mengalami perburukan seperti gagal napas, sepsis dan 

lakukan intervensi perawatan suportif secepat mungkin 

(f) 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. 

(g) Tatalaksana pada pasien hamil, dilakukan terapi suportif dan 

penyesuaian dengan fisiologi kehamilan 

Persalinan darurat dan terminasi kehamilan menjadi tantangan 

dan perlu kehati-hatian serta mempertimbangkan beberapa 

faktor seperti usia kehamilan, kondisi ibu dan janin. Perlu 

dikonsultasikan ke dokter kandungan, dokter anak dan 

konsultan intensive care. 

2) Manajemen Gagal Napas Hipoksemi dan ARDS 

(a) 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 
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tutup muka dengan kantong reservoir (10 sampai 15 L/menit, 

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. 

(b) Oksigen nasal aliran tinggi (High-Flow Nasal Oxygen/HFNO) 

atau ventilasi non invasif (NIV) hanya pada pasien gagal 

napas hipoksemi tertentu, dan pasien tersebut harus dipantau 

ketat untuk menilai terjadi perburukan klinis 

- Sistem HFNO dapat memberikan aliran oksigen 60 

L/menit dan FiO2 sampai 1,0; sirkuit pediatrik umumnya 

hanya mencapai 15 L/menit, 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 terlatih dan berpengalaman melakukan intubasi 

endotrakeal karena bila pasien mengalami perburukan 

mendadak atau tidak mengalami perbaikan (dalam 1 jam) 

maka dilakukan tindakan intubasi segera. Saat ini 

pedoman berbasis bukti tentang HFNO tidak ada, dan 

laporan tentang HFNO pada pasien MERS masih terbatas. 

- Penggunaan NIV tidak direkomendasikan pada gagal 

napas hipoksemi (kecuali edema paru kardiogenik dan 

gagal napas pasca 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 NIV. Pasien 
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hemodinamik tidak stabil, gagal multi-organ, atau 

penurunan kesadaran tidak dapat menggunakan NIV. 

Pasien dengan NIV 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. 

- Publikasi terbaru menunjukkan bahwa sistem HFNO dan 

NIV yang menggunakan interface yang sesuai dengan 

wajah sehingga tidak ada kebocoran akan mengurangi 

risiko transmisi airborne ketika pasien ekspirasi. 

(c) Intubasi 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 preoksigenasi 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. 

(d) Ventilasi mekanik menggunakan volume tidal yang rendah 

(4-8 ml/kg prediksi berat badan, Predicted Body 

Weight/PBW) dan tekanan inspirasi rendah (tekanan plateau 

<30 cmH20) 

Sangat direkomendasikan untuk pasien ARDS dan disarankan 

pada pasien gagal napas karena sepsis yang tidak memenuhi 

kriteria ARDS.  

(1) Perhitungkan PBW pria = 50 + 2,3 [tinggi badan 

(inci) -60], wanita = 45,5 + 2,3 [tinggi badan (inci)-

60]  

(2) Pilih mode ventilasi mekanik  

(3) Atur ventilasi mekanik untuk mencapai tidal volume 

awal = 8 ml/kg PBW  

(4) Kurangi tidal volume awal secara bertahap 1 ml/kg 

dalam waktu ≤ 2 jam sampai mencapai tidal volume = 

6ml/kg PBW  
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(5) Atur laju napas untuk mencapai ventilasi semenit 

(tidak lebih dari 35 kali/menit) 

(6) Atur tidal volume dan laju napas untuk mencapai 

target pH dan tekanan plateau  

Hipercapnia diperbolehkan jika pH 7,30-7,45. 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 driving yang tinggi 

(tekanan plateau−PEEP) di bandingkan dengan volume tidal 

atau tekanan plateau yang tinggi. 

(e) 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. 

(f) Manajemen cairan konservatif untuk pasien ARDS tanpa 

hipoperfusi jaringan 

Hal ini sangat direkomendasikan karena dapat mempersingkat 

penggunaan ventilator. 

(g) Pada pasien dengan ARDS sedang atau berat disarankan 

menggunakan PEEP lebih tinggi dibandingkan PEEP rendah 

Titrasi PEEP diperlukan dengan mempertimbangkan manfaat 

(mengurangi atelektrauma dan meningkatkan rekrutmen 

alveolar) dan risiko (tekanan berlebih pada akhir inspirasi 

yang menyebabkan cedera parenkim paru dan resistensi 

vaskuler pulmoner yang lebih tinggi). Untuk memandu titrasi 

PEEP berdasarkan pada FiO2 yang diperlukan untuk 

mempertahankan SpO2. Intervensi recruitment manoueuvers 

(RMs) dilakukan secara berkala dengan CPAP yang tinggi 

[30-40 cm H2O], peningkatan PEEP yang progresif dengan 

tekanan driving yang konstan, atau tekanan driving yang 

tinggi dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko. 

(h) Pada pasien ARDS sedang-berat (td2/FiO2 <150) tidak 

dianjurkan secara rutin menggunakan obat pelumpuh otot 
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(i) Pada fasyankes yang memiliki Expertise in Extra Corporal 

Life Support (ECLS), dapat dipertimbangkan penggunaannya 

ketika menerima rujukan pasien dengan hipoksemi refrakter 

meskipun sudah mendapat lung protective ventilation. 

Saat ini belum ada pedoman yang merekomendasikan 

penggunaan ECLS pada pasien ARDS, namun ada penelitian 

bahwa ECLS kemungkinan dapat mengurangi risiko 

kematian. 

(j) Hindari terputusnya hubungan ventilasi mekanik dengan 

pasien karena dapat mengakibatkan hilangnya PEEP dan 

atelektasis. Gunakan sistem closed suction kateter dan klem 

endotrakeal tube ketika terputusnya hubungan ventilasi 

mekanik dan pasien (misalnya, ketika pemindahan ke 

ventilasi mekanik yang portabel). 

3) Manajemen Syok Septik 

(a) Kenali tanda syok septik 

- Pasien dewasa: hipotensi yang menetap meskipun sudah 

dilakukan resusitasi cairan dan membutuhkan vasopresor 

untuk mempertahankan MAP ≥65 mmHg dan kadar laktat 

serum> 2 mmol/L.  

- Pasien anak: hipotensi (Tekanan Darah Sistolik (TDS) < 

persentil 5 atau >2 standar deviasi (SD) di bawah normal 

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

status mental/kesadaran; takikardia atau bradikardia (HR 

160 x/menit pada bayi dan HR 150 x/menit pada anak); 

waktu pengisian kembali kapiler yang memanjang (>2 

detik) atau vasodilatasi hangat dengan bounding pulse; 

takipnea; mottled skin atau ruam petekie atau purpura; 

peningkatan laktat; oliguria; hipertermia atau hipotermia. 

Keterangan: Apabila tidak ada pemeriksaan laktat, gunakan 

MAP dan tanda klinis gangguan perfusi untuk deteksi syok. 

Perawatan standar meliputi deteksi dini dan tatalaksana dalam 

1 jam; terapi antimikroba dan pemberian cairan dan 

vasopresor untuk hipotensi. Penggunaan kateter vena dan 

arteri berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan pasien. 

(b) Resusitasi syok septik pada dewasa: berikan cairan kristaloid 

isotonik 30 ml/kg. Resusitasi syok septik pada anak-anak: 
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pada awal berikan bolus cepat 20 ml/kg kemudian tingkatkan 

hingga 40-60 ml/kg dalam 1 jam pertama. 

(c) Jangan gunakan kristaloid hipotonik, kanji, atau gelatin untuk 

resusitasi. 

(d) Resusitasi cairan dapat mengakibatkan kelebihan cairan dan 

gagal napas. Jika tidak ada respon terhadap pemberian cairan 

dan muncul tanda-tanda kelebihan cairan (seperti distensi 

vena jugularis, ronki basah halus pada auskultasi paru, 

gambaran edema paru pada foto toraks, atau hepatomegali 

pada anak-anak) maka kurangi atau hentikan pemberian 

cairan. 

- Kristaloid yang diberikan berupa salin normal dan Ringer 

laktat. Penentuan kebutuhan cairan untuk bolus tambahan 

(250-1000 ml pada orang dewasa atau 10-20 ml/kg pada 

anak-anak) berdasarkan respons klinis dan target perfusi. 

Target perfusi meliputi MAP >65 mmHg atau target sesuai 

usia pada anak-anak, produksi urin (>0,5 ml/kg/jam pada 

orang dewasa, 1 ml/kg/jam pada anak-anak), dan 

menghilangnya mottled skin, perbaikan waktu pengisian 

kembali kapiler, pulihnya kesadaran, dan turunnya kadar 

laktat. 

- Pemberian resusitasi dengan kanji lebih meningkatkan 

risiko kematian dan acute kidney injury (AKI) 

dibandingkan dengan pemberian kristaloid. Cairan 

hipotonik kurang efektif dalam meningkatkan volume 

intravaskular dibandingkan dengan cairan isotonik. 

Surviving Sepsis menyebutkan albumin dapat digunakan 

untuk resusitasi ketika pasien membutuhkan kristaloid 

yang cukup banyak, tetapi rekomendasi ini belum 

memiliki bukti yang cukup (low quality evidence). 

(e) Vasopresor diberikan ketika syok tetap berlangsung meskipun 

sudah diberikan resusitasi cairan yang cukup. Pada orang 

dewasa target awal tekanan darah adalah MAP ≥65 mmHg 

dan pada anak disesuaikan dengan usia. 

(f) Jika kateter vena sentral tidak tersedia, vasopresor dapat 

diberikan melalui intravena perifer, tetapi gunakan vena yang 

besar dan pantau dengan cermat tanda-tanda ekstravasasi dan 

nekrosis jaringan lokal. Jika ekstravasasi terjadi, hentikan 
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infus. Vasopresor juga dapat diberikan melalui jarum 

intraoseus. 

(g) Pertimbangkan pemberian obat inotrop (seperti dobutamine) 

jika perfusi tetap buruk dan terjadi disfungsi jantung 

meskipun tekanan darah sudah mencapai target MAP dengan 

resusitasi cairan dan vasopresor. 

- Vasopresor (yaitu norepinefrin, epinefrin, vasopresin, dan 

dopamin) paling aman diberikan melalui kateter vena 

sentral tetapi dapat pula diberikan melalui vena perifer dan 

jarum intraoseus. Pantau tekanan darah sesering mungkin 

dan titrasi vasopressor hingga dosis minimum yang 

diperlukan untuk mempertahankan perfusi dan mencegah 

timbulnya efek samping. 

- Norepinefrin dianggap sebagai lini pertama pada pasien 

dewasa; epinefrin atau vasopresin dapat ditambahkan 

untuk mencapai target MAP. Dopamine hanya diberikan 

untuk pasien bradikardia atau pasien dengan risiko rendah 

terjadinya takiaritmia. Pada anak-anak dengan cold shock 

(lebih sering), epinefrin dianggap sebagai lini pertama, 

sedangkan norepinefrin digunakan pada pasien dengan 

warm shock (lebih jarang). 

 

1.6.2.8 Komplikasi 

Sebagian besar pasien memiliki prognosis yang baik, namun 

beberapa pasien dalam kondisi kritis khususnya orang lanjut usia dan 

mereka yang memiliki penyakit penyerta. Komplikasi yang terjadi 

termasuk respon acute respiratory distress syndrome (ARDS), aritmia, 

syok, cedera ginjal akut, cedera jantung akut, disfungsi hati dan infeksi 

sekunder. Hasil klinik yang buruk terkait dengan keparahan 

penyakit. Penyakitnya cenderung untuk berkembang lebih cepat pada 

lanjut usia. Pria lanjut usia dengan komorbiditas dan ARDS menunjukkan 

risiko kematian yang lebih tinggi. Pada neonatus perlu lebih banyak 

perhatian dan perawatan karena mereka belum dewasa atau sistem 

kekebalan tubuh yang masih lemah (Guo et al., 2020). 

Berikut ini merupakan penerapan tindakan untuk mencegah komplikasi 

pada pasien kritis/berat: 
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Table 1.5 Pencegahan Komplikasi 

Antisipasi Dampak Tindakan 

Mengurangi lamanya hari 

penggunaan ventilasi 

mekanik invasif (IMV) 

- Protokol penyapihan meliputi penilaian 

harian kesiapan untuk bernapas spontan  

- Lakukan pemberian sedasi berkala atau 

kontinyu yang minimal, titrasi untuk 

mencapai target khusus (walaupun begitu 

sedasi ringan merupakan kontraindikasi) 

atau dengan interupsi harian dari pemberian 

infus sedasi kontinyu 

Mengurangi terjadinya 

ventilator-associated 

pneumonia (VAP) 

- Intubasi oral adalah lebih baik daripada 

intubasi nasal pada remaja dan dewasa  

- Pertahankan pasien dalam posisi semi-

recumbent (naikkan posisi kepala pasien 

sehingga membentuk sudut 30-450)  

- Gunakan sistem closed suctioning, kuras 

dan buang kondensat dalam pipa secara 

periodik  

- Setiap pasien menggunakan sirkuit 

ventilator yang baru; pergantian sirkuit 

dilakukan hanya jika kotor atau rusak 

- Ganti alat heat moisture exchanger (HME) 

jika tidak berfungsi, ketika kotor atau setiap 

5-7 har 

Mengurangi terjadinya 

tromboemboli vena 

- Gunakan obat profilaksis (low molecular-

weight heparin, bila tersedia atau heparin 

5000unit subkutan dua kali sehari) pada 

pasien remaja dan dewasa bila tidak ada 

kontraindikasi. 

- Bila terdapat kontraindikasi, gunakan 

perangkat profilaksis mekanik seperti 

intermiten pneumatic compression device 

Mengurangi terjadinya 

infeksi terkait 

catheterrelated bloodstream 

Gunakan checklist sederhana pada pemasangan 

kateter IV sebagai pengingat untuk setiap 

langkah yang diperlukan agar pemasangan tetap 

steril dan adanya pengingat setiap harinya untuk 

melepas kateter jika tidak diperlukan. 
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Mengurangi terjadinya 

ulkus karena tekanan 

Posisi pasien miring ke kiri-kanan bergantian 

setiap dua jam 

Mengurangi terjadinya stres 

ulcer dan pendarahan 

saluran pencernaan 

- Berikan nutrisi enteral dini (dalam waktu 

24-48 jam pertama)  

- Berikan histamin-2 receptor blocker atau 

proton-pump inhibitors. Faktor risiko yang 

perlu diperhatikan untuk terjadinya 

perdarahan saluran pencernaan termasuk 

pemakaian ventilasi mekanik ≥48 jam, 

koagulopati, terapi sulih ginjal, penyakit 

hati, komorbid ganda, dan skor gagal organ 

yang tinggi 

Mengurangi terjadinya 

kelemahan akibat 

perawatan di ICU 

Mobilisasi dini apabila aman untuk dilakukan. 

 

1.6.2.9 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui 

kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang 

yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat 

dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan 

pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan 

kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling 

efektif di masyarakat meliputi:  

 Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan 

tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat 

kotor;  

 Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;  

 Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut 

dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke 

tempat sampah;  

 Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan 

melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;  

 Menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala 

gangguan pernapasan. 
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A. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Tempat Pelayanan Kesehatan 

Strategi-strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan di 

tempat layanan kesehatan meliputi: 

1. Menjalankan Langkah-langkah pencegahan standar untuk semua 

pasien 

Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

aman bagi semua pasien dan mengurangi risiko infeksi lebih 

lanjut. Kewaspadaan standar meliputi: 

a. Kebersihan tangan dan pernapasan 

Petugas kesehatan harus menerapkan “5 momen kebersihan 

tangan”, yaitu: sebelum menyentuh pasien, sebelum 

melakukan prosedur kebersihan atau aseptik, setelah berisiko 

terpajan cairan tubuh, setelah bersentuhan dengan pasien, dan 

setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien, termasuk 

permukaan atau barang-barang yang tercemar. Kebersihan 

tangan mencakup: 1) mencuci tangan dengan sabun dan air 

atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol; 2) Cuci tangan 

dengan sabun dan air ketika terlihat kotor; 3) Kebersihan 

tangan juga diperlukan ketika menggunakan dan terutama 

ketika melepas APD. Orang dengan gejala sakit saluran 

pernapasan harus disarankan untuk menerapkan 

kebersihan/etika batuk. Selain itu mendorong kebersihan 

pernapasan melalui galakkan kebiasaan cuci tangan untuk 

pasien dengan gejala pernapasan, pemberian masker kepada 

pasien dengan gejala pernapasan, pasien dijauhkan setidaknya 

1 meter dari pasien lain, pertimbangkan penyediaan masker 

dan tisu untuk pasien di semua area. 

b. Penggunaan APD sesuai risiko 

Penggunaan secara rasional dan konsisten APD, kebersihan 

tangan akan membantu mengurangi penyebaran infeksi. Pada 

perawatan rutin pasien, penggunaan APD harus berpedoman 

pada penilaian risiko/antisipasi kontak dengan darah, cairan 

tubuh, sekresi dan kulit yang terluka. APD yang digunakan 

merujuk pada Pedoman Teknis Pengendalian Infeksi sesuai 

dengan kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne. Jenis alat 

pelindung diri (APD) terkait COVID-19 berdasarkan lokasi, 

petugas dan jenis aktivitas. COVID-19 merupakan penyakit 
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pernapasan berbeda dengan penyakit Virus Ebola yang 

ditularkan melalui cairan tubuh. Perbedaan ini bisa menjadi 

pertimbangan saat memilih penggunaan gown atau coverall. 

c. Pencegahan luka akibat benda tajam dan jarum suntik 

d. Pengelolaan limbah yang aman 

Pengelolaan limbah medis sesuai dengan prosedur rutin. 

e. Pembersihan lingkungan, dan sterilisasi linen dan peralatan 

perawatan pasien. Membersihkan permukaan-permukaan 

lingkungan dengan air dan deterjen serta memakai disinfektan 

yang biasa digunakan (seperti hipoklorit 0,5% atau etanol 

70%) merupakan prosedur yang efektif dan memadai. 

2. Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber 

Penggunaan triase klinis di fasilitas layanan kesehatan untuk 

tujuan identifikasi dini pasien yang mengalami ISPA untuk 

mencegah transmisi patogen ke tenaga kesehatan dan pasien lain. 

Dalam rangka memastikan identifikasi awal pasien, fasyankes 

perlu memperhatikan: daftar pertanyaan skrining, mendorong 

petugas kesehatan untuk memiliki tingkat kecurigaan klinis yang 

tinggi, pasang petunjukpetunjuk di area umum berisi pertanyaan-

pertanyaan skrining sindrom agar pasien memberi tahu tenaga 

kesehatan, algoritma untuk triase, media KIE mengenai kebersihan 

pernapasan.  

Tempatkan pasien ISPA di area tunggu khusus yang memiliki 

ventilasi yang cukup Selain langkah pencegahan standar, terapkan 

langkah pencegahan percikan (droplet) dan langkah pencegahan 

kontak (jika ada kontak jarak dekat dengan pasien atau peralatan 

permukaan/material terkontaminasi). Area selama triase perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

• Pastikan ada ruang yang cukup untuk triase (pastikan ada jarak 

setidaknya 1 meter antara staf skrining dan pasien/staf yang 

masuk  

• Sediakan pembersih tangan alkohol dan masker (serta sarung 

tangan medis, pelindung mata dan jubah untuk digunakan 

sesuai penilaian risiko)  

• Kursi pasien di ruang tunggu harus terpisah jarak setidaknya 1 

meter • Pastikan agar alur gerak pasien dan staf tetap satu arah  

• Petunjuk-petunjuk jelas tentang gejala dan arah  
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• Anggota keluarga harus menunggu di luar area triase-

mencegah area triase menjadi terlalu penuh. 

3. Menerapkan pengendalian administrative 

Kegiatan ini merupakan prioritas pertama dari strategi PPI, 

meliputi penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur dalam 

mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama 

perawatan kesehatan. Kegiatan akan efektif bila dilakukan mulai 

dari antisipasi alur pasien sejak saat pertama kali datang sampai 

keluar dari sarana pelayanan. Pengendalian administratif dan 

kebijakan-kebijakan yang diterapkan meliputi penyediaan 

infrastruktur dan kegiatan PPI yang berkesinambungan, 

pembekalan pengetahuan petugas kesehatan, mencegah kepadatan 

pengunjung di ruang tunggu, menyediakan ruang tunggu khusus 

untuk orang sakit dan penempatan pasien rawat inap, 

mengorganisir pelayanan kesehatan agar persedian perbekalan 

digunakan dengan benar, prosedur–prosedur dan kebijakan semua 

aspek kesehatan kerja dengan penekanan pada surveilans ISPA 

diantara petugas kesehatan dan pentingnya segera mencari 

pelayanan medis, dan pemantauan kepatuhan disertai dengan 

mekanisme perbaikan yang diperlukan.  

Langkah penting dalam pengendalian administratif, meliputi 

identifikasi dini pasien dengan ISPA/ILI baik ringan maupun 

berat, diikuti dengan penerapan tindakan pencegahan yang cepat 

dan tepat, serta pelaksanaan pengendalian sumber infeksi. Untuk 

identifikasi awal semua pasien ISPA digunakan triase klinis. 

Pasien ISPA yang diidentifikasi harus ditempatkan di area terpisah 

dari pasien lain, dan segera lakukan kewaspadaan tambahan. 

Aspek klinis dan epidemiologi pasien harus segera dievaluasi dan 

penyelidikan harus dilengkapi dengan evaluasi laboratorium. 

4. Menggunakan pengendalian lingkungan dan rekayasa 

Kegiatan ini dilakukan termasuk di infrastruktur sarana pelayanan 

kesehatan dasar dan di rumah tangga yang merawat pasien dengan 

gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan di RS. Kegiatan 

pengendalian ini ditujukan untuk memastikan bahwa ventilasi 

lingkungan cukup memadai di semua area didalam fasilitas 

pelayanan kesehatan serta di rumah tangga, serta kebersihan 

lingkungan yang memadai. Harus dijaga jarak minimal 1 meter 

antara setiap pasien dan pasien lain, termasuk dengan petugas 
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kesehatan (bila tidak menggunakan APD). Kedua kegiatan 

pengendalian ini dapat membantu mengurangi penyebaran 

beberapa patogen selama pemberian pelayanan kesehatan. 

5. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas 

kasus pasien dalam pengawasan dan konfirmasi COVID-19 

a. Kewaspadaan Kontak dan Droplet 

- Batasi jumlah petugas kesehatan memasuki kamar pasien 

COVID-19 jika tidak terlibat dalam perawatan langsung. 

Pertimbangkan kegiatan gabungan (misal periksa tanda-

tanda vital bersama dengan pemberian obat atau 

mengantarkan makanan bersamaan melakukan perawatan 

lain).  

- Idealnya pengunjung tidak akan diizinkan tetapi jika ini 

tidak memungkinkan. batasi jumlah pengunjung yang 

melakukan kontak dengan suspek atau konfirmasi 

terinfeksi COVID-19 dan batasi waktu kunjungan. Berikan 

instruksi yang jelas tentang cara memakai dan melepas 

APD dan kebersihan tangan untuk memastikan 

pengunjung menghindari kontaminasi diri. 

- Tunjuk tim petugas kesehatan terampil khusus yang akan 

memberi perawatan kepada pasien terutama kasus 

konfirmasi untuk menjaga kesinambungan pencegahan dan 

pengendalian serta mengurangi peluang ketidakpatuhan 

menjalankannya yang dapat mengakibatkan tidak 

adekuatnya perlindungan terhadap pajanan. 

- Tempatkan pasien pada kamar tunggal. Ruang bangsal 

umum berventilasi alami ini dipertimbangkan 160 L / detik 

/ pasien. Bila tidak tersedia kamar untuk satu orang, 

tempatkan pasien-pasien dengan diagnosis yang sama di 

kamar yang sama. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, 

tempatkan tempat tidur pasien terpisah jarak minimal 1 

meter. 

- Jika memungkinkan, gunakan peralatan sekali pakai atau 

yang dikhususkan untuk pasien tertentu (misalnya 

stetoskop, manset tekanan darah dan termometer). Jika 

peralatan harus digunakan untuk lebih dari satu pasien, 
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maka sebelum dan sesudah digunakan peralatan harus 

dibersihkan dan disinfeksi (misal etil alkohol 70%).  

- Petugas kesehatan harus menahan diri agar tidak 

menyentuh/menggosok– gosok mata, hidung atau mulut 

dengan sarung tangan yang berpotensi tercemar atau 

dengan tangan telanjang.  

- Hindari membawa dan memindahkan pasien keluar dari 

ruangan atau daerah isolasi kecuali diperlukan secara 

medis. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah bila 

menggunakan peralatan X-ray dan peralatan diagnostik 

portabel penting lainnya. Jika diperlukan membawa 

pasien, gunakan rute yang dapat meminimalisir pajanan 

terhadap petugas, pasien lain dan pengunjung.  

- Pastikan bahwa petugas kesehatan yang 

membawa/mengangkut pasien harus memakai APD yang 

sesuai dengan antisipasi potensi pajanan dan 

membersihkan tangan sesudah melakukannya.  

- Memberi tahu daerah/unit penerima agar dapat 

menyiapkan kewaspadaan pengendalian infeksi sebelum 

kedatangan pasien.  

- Bersihkan dan disinfeksi permukaan peralatan (misalnya 

tempat tidur) yang bersentuhan dengan pasien setelah 

digunakan.  

- Semua orang yang masuk kamar pasien (termasuk 

pengunjung) harus dicatat (untuk tujuan penelusuran 

kontak). 

- Ketika melakukan prosedur yang berisiko terjadi percikan 

ke wajah dan/atau badan, maka pemakaian APD harus 

ditambah dengan: masker bedah dan pelindung mata/ 

kacamata, atau pelindung wajah; gaun dan sarung tangan. 

b. Kewaspadaan Airborne pada Prosedur yang Menimbulkan 

Aerosol 

Suatu prosedur/tindakan yang menimbulkan aerosol 

didefinisikan sebagai tindakan medis yang dapat 

menghasilkan aerosol dalam berbagai ukuran, termasuk 

partikel kecil (<5 mkm). Tindakan kewaspadaan harus 

dilakukan saat melakukan prosedur yang menghasilkan 

aerosol dan mungkin berhubungan dengan peningkatan risiko 
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penularan infeksi, seperti intubasi trakea, ventilasi non 

invasive, trakeostomi, resusistasi jantung paru, venitilasi 

manual sebelum intubasi dan bronkoskopi. Tindakan 

kewaspadaan saat melakukan prosedur medis yang 

menimbulkan aerosol: 

 Memakai respirator partikulat seperti N95 sertifikasi 

NIOSH, EU FFP2 atau setara. Ketika mengenakan 

respirator partikulat disposable, periksa selalu 

kerapatannya (fit tes). 

 Memakai pelindung mata (yaitu kacamata atau pelindung 

wajah).  

 Memakai gaun lengan panjang dan sarung tangan bersih, 

tidak steril, (beberapa prosedur ini membutuhkan sarung 

tangan steril).  

 Memakai celemek kedap air untuk beberapa prosedur 

dengan volume cairan yang tinggi diperkirakan mungkin 

dapat menembus gaun. 

 Melakukan prosedur di ruang berventilasi cukup, yaitu di 

sarana-sarana yang dilengkapi ventilasi mekanik, 

minimal terjadi 6 sampai 12 kali pertukaran udara setiap 

jam dan setidaknya 160 liter/ detik/ pasien di sarana–

sarana dengan ventilasi alamiah.  

 Membatasi jumlah orang yang berada di ruang pasien 

sesuai jumlah minimum yang diperlukan untuk memberi 

dukungan perawatan pasien. 

kewaspadaan isolasi juga harus dilakukan terhadap PDP dan 

konfirmasi COVID19 sampai hasil pemeriksaan laboratorium 

rujukan negatif. 

B. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Isolasi di Rumah 

(Perawatan di Rumah) 

Isolasi rumah atau perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang 

bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti (penyakit paru, 

jantung, ginjal dan kondisi immunocompromised). Tindakan ini dapat 

dilakukan pada pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan 

dan kontak erat yang bergejala dengan tetap memperhatikan 

kemungkinan terjadinya perburukan. Beberapa alasan pasien dirawat 

di rumah yaitu perawatan rawat inap tidak tersedia atau tidak aman. 
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Pertimbangan tersebut harus memperhatikan kondisi klinis dan 

keamanan lingkungan pasien. Pertimbangan lokasi dapat dilakukan di 

rumah, fasilitas umum, atau alat angkut dengan mempertimbangkan 

kondisi dan situasi setempat. Perlu dilakukan informed consent  

terhadap pasien yang melakukan perawatan rumah.  

Penting untuk memastikan bahwa lingkungan tempat pemantauan 

kondusif untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan medis yang 

diperlukan orang tersebut. Idealnya, satu atau lebih fasilitas umum 

yang dapat digunakan untuk pemantauan harus diidentifikasi dan 

dievaluasi sebagai salah satu elemen kesiapsiagaan menghadapi 

COVID-19. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat atau petugas 

kesehatan masyarakat.  

Selama proses pemantauan, pasien harus selalu proaktif berkomunikasi 

dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang melakukan 

pemantauan menggunakan APD minimal berupa masker. Berikut 

rekomendasi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk 

isolasi di rumah:  

1. Tempatkan pasien/orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki 

ventilasi yang baik (memiliki jendela terbuka, atau pintu terbuka)  

2. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. 

Pastikan ruangan bersama (seperti dapur, kamar mandi) memiliki 

ventilasi yang baik.  

3. Anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang 

berbeda, dan jika tidak memungkinkan maka jaga jarak minimal 1 

meter dari pasien (tidur di tempat tidur berbeda)  

4. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idelanya satu orang 

yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain 

atau gangguan kekebalan. Pengunjung/penjenguk tidak diizinkan 

sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala. 

5. Lakukan hand hygiene (cuci tangan) segera setiap ada kontak 

dengan pasien atau lingkungan pasien. Lakukan cuci tangan 

sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, 

setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor. 

Jika tangan tidak tampak kotor dapat menggunakan hand sanitizer, 

dan untuk tangan yang kelihatan kotor menggunakan air dan 

sabun.  



 
 

50 
 

6. Jika mencuci tangan menggunakan air dan sabun, handuk kertas 

sekali pakai direkomendasikan. Jika tidak tersedia bisa 

menggunakan handuk bersih dan segera ganti jika sudah basah. 

7. Untuk mencegah penularan melalui droplet, masker bedah (masker 

datar) diberikan kepada pasien untuk dipakai sesering mungkin.  

8. Orang yang memberikan perawatan sebaiknya menggunakan 

masker bedah terutama jika berada dalam satu ruangan dengan 

pasien. Masker tidak boleh dipegang selama digunakan. Jika 

masker kotor atau basah segera ganti dengan yang baru. Buang 

masker dengan cara yang benar (jangan disentuh bagian depan, 

tapi mulai dari bagian belakang). Buang segera dan segera cuci 

tangan.  

9. Hindari kontak langsung dengan cairan tubuh terutama cairan 

mulut atau pernapasan (dahak, ingus dll) dan tinja. Gunakan 

sarung tangan dan masker jika harus memberikan perawatan mulut 

atau saluran nafas dan ketika memegang tinja, air kencing dan 

kotoran lain. Cuci tangan sebelum dan sesudah membuang sarung 

tangan dan masker.  

10. Jangan gunakan masker atau sarung tangan yang telah terpakai.  

11. Sediakan sprei dan alat makan khusus untuk pasien (cuci dengan 

sabun dan air setelah dipakai dan dapat digunakan kembali)  

12. Bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar 

mandi secara teratur. Sabun atau detergen rumah tangga dapat 

digunakan, kemudian larutan NaOCl 0.5% (setara dengan 1 bagian 

larutan pemutih dan 9 bagian air).  

13. Bersihkan pakaian pasien, sprei, handuk dll menggunakan sabun 

cuci rumah tangga dan air atau menggunakan mesin cuci dengan 

suhu air 60-900C dengan detergen dan keringkan. Tempatkan pada 

kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak 

langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang 

terkontaminasi.  

14. Sarung tangan dan apron plastic sebaiknya digunakan saat 

membersihkan permukaan pasien, baju, atau bahan-bahan lain 

yang terkena cairan tubuh pasien. Sarung tangan (yang bukan 

sekali pakai) dapat digunakan kembali setelah dicuci 

menggunakan sabun dan air dan didekontaminasi dengan larutan 
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NaOCl 0.5%. Cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan 

sarung tangan.  

15. Sarung tangan, masker dan bahan-bahan sisa lain selama 

perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan 

pasien yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai 

kotoran infeksius.  

16. Hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainya 

seperti sikat gigi, alat makan-minum, handuk, pakaian dan sprei).  

17. Ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan 

rumah, maka selalu perhatikan APD dan ikut rekomendasi 

pencegahan penularan penyakit melalui droplet. 

C. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Karantina 

Karantina dilakukan terhadap OTG untuk mewaspadai munculnya 

gejala sesuai definisi operasional. Lokasi karantina dapat dilakukan di 

rumah, fasilitas umum, atau alat angkut dengan mempertimbangkan 

kondisi dan situasi setempat. Penting untuk memastikan bahwa 

lingkungan tempat pemantauan kondusif untuk memenuhi kebutuhan 

fisik, mental, dan medis yang diperlukan orang tersebut. Idealnya, satu 

atau lebih fasilitas umum yang dapat digunakan untuk observasi harus 

diidentifikasi dan dievaluasi sebagai salah satu elemen kesiapsiagaan 

menghadapi COVID-19. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat atau 

petugas kesehatan masyarakat.  

Setiap akan melakukan karantina maka harus mengkomunikasikan dan 

mensosialisasikan tindakan yang akan dilakukan dengan benar, untuk 

mengurangi kepanikan dan meningkatkan kepatuhan:  

- Masyarakat harus diberikan pedoman yang jelas, transparan, 

konsisten, dan terkini serta diberikan informasi yang dapat 

dipercaya tentang tindakan karantina; 

- Keterlibatan masyarakat sangat penting jika tindakan karantina 

harus dilakukan; 

- Orang yang di karantina perlu diberi perawatan kesehatan, 

dukungan sosial dan psikososial, serta kebutuhan dasar termasuk 

makanan, air dan kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan populasi 

rentan harus diprioritaskan;  

- Faktor budaya, geografis dan ekonomi mempengaruhi efektivitas 

karantina. Penilaian cepat terhadap faktor lokal harus dianalisis, 

baik berupa faktor pendorong keberhasilan maupun penghambat 

proses karantina. 
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Pada pelaksanaan karantina harus memastikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tata cara dan perlengkapan selama masa karantina 

Tatacara karantina meliputi:  

a. Orang-orang ditempatkan di ruang dengan ventilasi cukup 

serta kamar single yang luas yang dilengkapi dengan toilet. 

jika kamar single tidak tersedia pertahankan jarak minimal 1 

meter dari penghuni rumah lain. meminimalkan penggunaan 

ruang bersama dan penggunaan peralatan makan bersama, 

serta memastikan bahwa ruang bersama (dapur, kamar mandi) 

memiliki ventilasi yang baik.  

b. Pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai, seperti ventilasi 

udara yang memadai, sistem penyaringan dan pengelolaan 

limbah  

c. Pembatasan jarak sosial (lebih dari 1 meter) terhadap orang-

orang yang di karantina;  

d. Akomodasi dengan tingkat kenyamanan yang sesuai 

termasuk: • penyediaan makanan, air dan kebersihan; • 

perlindungan barang bawaan; • perawatan medis; • 

komunikasi dalam bahasa yang mudah dipahami mengenai: 

hak-hak mereka; ketentuan yang akan disediakan; berapa 

lama mereka harus tinggal; apa yang akan terjadi jika mereka 

sakit; informasi kontak kedutaan  

e. Bantuan bagi para pelaku perjalanan  

f. Bantuan komunikasi dengan anggota keluarga; 

g. Jika memungkinkan, akses internet, berita dan hiburan;  

h. Dukungan psikososial; dan  

i. Pertimbangan khusus untuk individu yang lebih tua dan 

individu dengan kondisi komorbid, karena berisiko terhadap 

risiko keparahan penyakit COVID-19. 

2. Tindakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Minimal 

Berikut langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi 

yang harus digunakan untuk memastikan lingkungan aman 

digunakan sebagai tempat karantina: 

a. Deteksi dini dan pengendalian 

- Setiap orang yang dikarantina dan mengalami demam 

atau gejala sakit pernapasan lainnya harus 

diperlakukan sebagai suspect COVID-19;  
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- Terapkan tindakan pencegahan standar untuk semua 

orang dan petugas: 

 Cuci tangan sesering mungkin, terutama setelah 

kontak dengan saluran pernapasan, sebelum 

makan, dan setelah menggunakan toilet. Cuci 

tangan dapat dilkukan dengan sabun dan air atau 

dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol. 

Peggunaan hand sanitizer yang mengandung 

alkohol lebih disarankan jika tangan tidak terlihat 

kotor. Bila tangan terlihat kotor, cucilah tangan 

menggunakan sabun dan air  

 Pastikan semua orang yang diobservasi 

menerapkan etika batuk  

 Sebaiknya jangan menyentuh mulut dan hidung; 

- Masker tidak diperlukan untuk orang yang tidak 

bergejala. Tidak ada bukti bahwa menggunakan 

masker jenis apapun dapat melindungi orang yang 

tidak sakit. 

b. Pengendalian administratif 

Pengendalian administratif meliputi: 

- Pembangunan infrastruktur PPI yang berkelanjutan 

(desain fasilitas) dan kegiatan; 

- Memberikan edukasi pada orang yang diobservasi 

tentang PPI; semua petugas yang bekerja perlu dilatih 

tentang tindakan pencegahan standar sebelum 

pengendalian karantina dilaksanakan. Saran yang 

sama tentang tindakan pencegahan standar harus 

diberikan kepada semua orang pada saat kedatangan. 

Petugas dan orang yang diobservasi harus memahami 

pentingnya segera mencari pengobatan jika 

mengalami gejala;  

- Membuat kebijakan tentang pengenalan awal dan 

rujukan dari kasus COVID19. 

c. Pengendalian lingkungan 

Prosedur pembersihan dan disinfeksi lingkungan harus 

diikuti dengan benar dan konsisten. Petugas kebersihan 

perlu diedukasi dan dilindungi dari infeksi COVID19 dan 
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petugas kebebersihan harus memastikan bahwa permukaan 

lingkungan dibersihkan secara teratur selama periode 

observasi:  

- Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering 

disentuh seperti meja, rangka tempat tidur, dan 

perabotan kamar tidur lainnya setiap hari dengan 

disinfektan rumah tangga yang mengandung larutan 

pemutih encer (pemutih 1 bagian hingga 99 bagian 

air). Untuk permukaan yang tidak mentolerir pemutih 

maka dapat menggunakan etanol 70%;  

- Bersihkan dan disinfeksi permukaan kamar mandi dan 

toilet setidaknya sekali sehari dengan disinfektan 

rumah tangga yang mengandung larutan pemutih 

encer (1 bagian cairan pemutih dengan 99 bagian air);  

- Membersihkan pakaian, seprai, handuk mandi, dan 

lain-lain, menggunakan sabun cuci dan air atau mesin 

cuci di 60–90°C dengan deterjen biasa dan kering;  

- Harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk 

memastikan sampah dibuang di TPA yang terstandar, 

dan bukan di area terbuka yang tidak diawasi;  

- Petugas kebersihan harus mengenakan sarung tangan 

sekali pakai saat membersihkan atau menangani 

permukaan, pakaian atau linen yang terkotori oleh 

cairan tubuh, dan harus melakukan kebersihan tangan 

sebelum dan sesudah melepas sarung tangan. 

D. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes Pra Rujukan 

1. Penanganan Awal 

lsolasi dan Penanganan Kasus Awal yang sudah dilakukan 

wawancara dan anamnesa dan dinyatakan sebagai PDP ringan 

diminta untuk isolasi di rumah, PDP sedang isolasi di RS Darurat 

dan PDP berat segera dilakukan isolasi di RS rujukan untuk 

mendapatkan tatalaksana lebih lanjut. 

a. Pasien dalam pengawasan ditempatkan dalam ruang isolasi 

sementara yang sudah ditetapkan, yakni: 

- Pasien dalam pengawasan menjaga jarak lebih dari 1 

meter satu sama lain dalam ruangan yang sama.  
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- Terdapat kamar mandi khusus yang hanya digunakan oleh 

pasien dalam pengawasan.  

b. Petugas kesehatan menginstruksikan pasien dalam pengawasan 

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:  

- Menggunakan masker medis ketika menunggu untuk 

dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang diganti secara 

berkala atau apabila telah kotor. 

- Tidak menyentuh bagian depan masker dan apabila 

tersentuh wajib menggunakan sabun dan air atau 

pembersih berbahan dasar alkohol. 

- Apabila tidak menggunakan masker, tetap menjaga 

kebersihan pernapasan dengan menutup mulut dan hidung 

ketika batuk dan bersin dengan tisu atau lengan atas 

bagian dalam. Diikuti dengan membersihkan tangan 

menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau 

sabun dan air. 

c. Petugas kesehatan harus menghindari masuk ke ruang isolasi 

sementara. Apabila terpaksa harus masuk, maka wajib 

mengikuti prosedur sebagai berikut: 

- Petugas menggunakan APD lengkap 

- Membersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan 

dasar alkohol atau sabun dan air sebelum dan sesudah 

memasuki ruang isolasi 

d. Tisu, masker, dan sampah lain yang berasal dari dari ruang 

isolasi sementara harus ditempatkan dalam kontainer tertutup 

dan dibuang sesuai dengan ketentuan nasional untuk limbah 

infeksius.  

e. Permukaan yang sering disentuh di ruang isolasi harus 

dibersihkan menggunakan desinfektan setelah ruangan selesai 

digunakan oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri 

(APD) yang memadai. 

f. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan desinfektan yang 

mengandung 0.5% sodium hypochlorite (yang setara dengan 

5000 ppm atau perbandingan 1/9 dengan air). 

2. Penyiapan Transportasi Untuk Rujukan Ke RS Rujukan 

a. Menghubungi RS rujukan untuk memberikan informasi pasien 

dalam pengawasan yang akan dirujuk 
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b. Petugas yang akan melakukan rujukan harus secara rutin 

menerapkan kebersihan tangan dan mengenakan masker dan 

sarung tangan medis ketika membawa pasien ke ambulans 

- Jika merujuk pasien dalam pengawasan COVID-19 maka 

petugas menerapkan kewaspadaan kontak, droplet dan 

airborne.  

- APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda 

dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup 

sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius 

c. Pengemudi ambulans harus terpisah dari kasus (jaga jarak 

minimal satu meter). Tidak diperlukan APD jika jarak dapat 

dipertahankan. Bila pengemudi juga harus membantu 

memindahkan pasien ke ambulans, maka pengemudi harus 

menggunakan APD 

d. Pengemudi dan perawat pendamping rujukan harus sering 

membersihkan tangan dengan alkohol dan sabun.  

e. Ambulans atau kendaraan angkut harus dibersihkan dan 

didesinfeksi dengan perhatian khusus pada area yang 

bersentuhan dengan pasien dalam pengawasan. Pembersihan 

menggunakan desinfektan yang mengandung 0,5% natrium 

hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan 

perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.  

Bagi OTG maupun ODP yang berusia diatas 60 tahun dengan 

penyakit penyerta (seperti hipertensi, diabetes melitus, dll) yang 

terkontrol dan ditemukan diluar fasyankes, dilakukan rujukan ke 

RS Darurat dengan menggunakan mobil sendiri, jika tidak tersedia 

dapat menghubungi petugas kesehatan setempat. Jika 

menggunakan mobil sendiri, buka jendela mobil dan pasien 

menggunakan masker bedah. 

E. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Penanganan Kargo 

1. Memakai masker apapun jenisnya tidak dianjurkan saat menangani 

kargo dari negara/area yang terjangkit.  

2. Sarung tangan tidak diperlukan kecuali digunakan untuk 

perlindungan terhadap bahaya mekanis, seperti saat memanipulasi 

permukaan kasar.  

3. Penggunaan sarung tangan harus tetap menerapkan kebersihan 

tangan  
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4. Sampai saat ini, tidak ada informasi epidemiologis yang 

menunjukkan bahwa kontak dengan barang atau produk yang 

dikirim dari negara/area terjangkit menjadi sumber penyakit 

COVID-19 pada manusia. 

F. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaran Jenazah 

Langkah-langkah pemulasaran jenazah pasien terinfeksi COVID-19 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika 

menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular. 

2. APD harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien 

tersebut meninggal.  

3. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang 

tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.  

4. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar 

kantong jenazah. 

5. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal 

dunia.  

6. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk 

melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong 

jenazah dengan menggunakan APD.  

7. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang 

penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit 

menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus 

diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular 

meninggal dunia. 

8. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.  

9. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika 

diijinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit.  

10. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.  

11. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus. 

12. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di 

pemulasaraan jenazah.  

Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP 

yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19. 

G. Pencegahan Level Masyarakat 

1. Pembatasan Interaksi Fisik dan Pembatasan Sosial (Physical 

Contact/Physical Distancing dan Social Distancing) 



 
 

58 
 

Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk 

dalam suatu wilayah. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh semua 

orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Pembatasan 

sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya 

penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial 

berskala besar paling sedikit meliputi: meliburkan sekolah dan 

tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau 

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, 

pembatasan social juga dilakukan dengan meminta masyarakat 

untuk mengurangi interaksi sosialnya dengan tetap tinggal di 

dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi public. 

Pembatasan sosial dalam hal ini adalah jaga jarak fisik (physical 

distancing), yang dapat dilakukan dengan cara:  

- Dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur 

jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan 

berciuman.  

- Hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, 

dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam 

sibuk ketika berpergian.  

- Bekerja dari rumah (Work From Home), jika memungkinkan 

dan kantor memberlakukan ini.  

- Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum.  

- Hindari bepergian ke luar kota/luar negeri termasuk ke tempat-

tempat wisata. 

- Hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk 

berkunjung/bersilaturahmi tatap muka dan menunda kegiatan 

bersama. Hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media 

sosial.  

- Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi 

dokter atau fasilitas lainnya.  

- Jika anda sakit, Dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia. 

Jika anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari 

interaksi langsung dengan mereka. 

- Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di 

rumah.  

- Untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah. 



59 
 

Semua orang harus mengikuti ketentuan ini. Kami menghimbau 

untuk mengikuti petunjuk ini dengan ketat dan membatasi tatap 

muka dengan teman dan keluarga, khususnya jika Anda:  

- Berusia 60 tahun keatas  

- Memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti 

diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru 

Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain  

- Ibu hamil 

2. Menerapkan Etika Batuk dan Bersin 

Menerapkan etika batuk dan bersin meliputi: 

- Jika terpaksa harus bepergian, saat batuk dan bersin gunakan 

tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segera 

cuci tangan.  

- Jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin tutupi dengan lengan 

atas bagian dalam. 

 

1.6.3 Asuhan Keperawatan Pada Pasien COVID-19 

1.6.3.1 Konsep Perawat Spesialis Pernapasan 

Konsep keperawatan spesialis sebelum pengaruh Florence 

Nightingale dan mundulnya keperawatan modern, konsep keperawatan 

tidak dikenal. Para perawat diharapkan untuk memberikan perawatan tidak 

masalah penyakit apa yang diderita pasien. Para pasien di rumah sakit baru 

mendapat pemisahan menurut penyakit pada tahun-tahun awal abad ke-20, 

sewaktu mereka ditempatkan di bidang-bidang tertentu menurut diagnosis 

mereka. Setelah kemajuan ilmiah dan medis yang dicapai selama dan 

setelah perang dunia kedua, pengetahuan ini mendorong berkembangnya 

spesialisasi medis. Sementara perawat telah bekerja dalam spesialisasi 

selama lebih dari satu abad. Perkembangan pertama spesialisasi perawat 

klinis muncul di Inggris pada pertengahan tahun 1970-an.  

Akar dari perawat spesialis pernapasan dapat ditelusuri hingga ke 

perawatan dan manajemen pasien dengan tuberculosis (TB) dan termasuk 

peranan seperti kunjungan home care keluarga TB (serupa dengan 

kunjungan Kesehatan sekarang) dan perawat komunitas yang merawat 

pasien TB di bangsal. Sejak tahun 1980-an, seiring dengan bertambahnya 

kemajuan dalam bidang kedokteran dan perubahan dalam perawatan 

Kesehatan, hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah perawat spesialis 

pernafasan yang bekerja dalam berbagai macam bentuk pelayanan 

khususnya masalah pernapasan. Misalnya bekerja di klinik TB, layanan 
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sleep apnea, asma, PPOK, perawat pemimpin klinik, layanan ventilasi, 

program rehabilitasi paru dan menjalankan berbagai pusat pelayanan 

berbasis perawatan bagi orang-orang dengan penyakit pernapasan. 

Hendaknya tidak dilupakan bahwa ada banyak perawat lain, 

dilingkungan rumah sakit dan masyarakat, serta para professional dan 

penyedia lainnya yang berkontribusi pada perawatan spesialis dengan 

kondisi pernapasan. Peran perawat spesialis pernapasan dalam perawatan 

sekunder sangat penting dalam menerapkan rencana perawatan yang 

bersifat holistik, bermartabat, dan berdasarkan sifat bawaan. Perawatan 

pasien holistik membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan 

professional perawatan Kesehatan dari berbagai organisasi. Tenaga 

Kesehatan multidisiplin mencakup dokter, fisioterapis, ahli terapi, 

psikolog, dan farmasi. Semua memiliki peran dan kunci dalam perawatan 

holistic yang mungkin untuk jangka pendek (misalnya untuk memberikan 

pendapat atau terapi tertentu) atau jangka Panjang sebagai bagian dari 

rencana perawatan (misalnya penyedia perawatan). 

 

1.6.3.2 Pengkajian 

Pengkajian system pernapasan bertujuan untuk mengetahui 

gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh sehingga metabolisme 

tubuh dapat berlangsung dan individu dapat mempertahankan hidupnya. 

Pengkajian yang berfokus pada system pernapasan meliputi Riwayat 

perawatan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. 

A. Riwayat perawatan 

1. Masalah pernafasan, seperti wheezing, nafas pendek, kapan 

aktifitas klien yang dapat menyebabkan tanda-tanda muncul?  

2. Riwayat penyakit pernafasan, apa klien mempunyai asma, batuk 

disertai sesak, bronchitis/pneumonia, batuk produktif/tidak 

produktif? Bila produktif, tanyakan kapan sputum ada, bagaimana 

jumlah, warna, kekentalan dan bau?  

3. Gaya hidup, merokok? Bila ya, berapa banyaknya, adakah anggota 

keluarga yang merokok?  

4. Masalah cardio-pulmonal, apakah klien mempunyai masalah 

cardio atau sirkulasi darah?  

5. Nyeri, apa klien mempunyai rasa nyeri yang berhubungan dengan 

pernafasan dan aktifitas? Bagaimana klien menggambarkan? 
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Kapan terakhir terjadi, apa didahului dengan aktifitas, apa 

pengaruh nyeri pada pernafasan?  

6. Faktor risiko, apa ada faktor risiko yang mengganggu oksigenasi?  

7. Riwayat pengobatan, apa klien memakai obat untuk jantung, 

tekanan darah dan pernafasan, berapa dosis, waktu pemberian, 

pengaruh pada klien dan efek sampingnya?  

8. Stresor, apa ada stresor dalam hidup klien?  

9. Status kesehatan, apa tanggapan klien dengan status kesehatannya? 

10. Kekuatan, apa klien selalu kuat tiap waktu, apa pandangan klien 

tentang kesehatannya, apa mengikuti pemberian terapi? 

 

B. Pemeriksaan Fisik 

Pengkajian pernafasan merupakan aspek penting pada pengkajian 

fisik. Fungsi sistem pernafasan yang utama adalah mempertahankan 

pertukaran oksigen dengan karbondioksida dalam paru-paru dan jaringan 

serta mengatur keseimbangan asam basa. Pada dasarnya sistem pernafasan 

terdiri dari dari saluran pernafasan bagian atas, bagian bawah, dan rongga 

thorak. Pernafasan melibatkan dua aktifitas yaitu inspirasi dan ekspirasi. 

Seringkali keluhan nyeri dada atau ketidaknyamanan dada meningkatkan 

ketakutan terhadap penyakit jantung tetapi sering muncul karena 

gangguan thorak dan paru.  

Secara umum ada beberapa garis bayangan yang digunakaan 

dalam pemeriksaan fisik thorak, yaitu: 

1. Garis midsternalis: garis yang memanjang ke bawah ditengah sternum 

2. Garis midklavikularis: garis vertikal yang sejajar dengan garis 

midsternalis dan memanjang ke bawah dari pertengahan tulang 

klavikula kanan dan kiri 

3. Garis aksilaris anterior: garis yang memanjang ke bawah dari lipatan 

aksilaris anterio 

4. Garis aksilaris posterior: garis yang memanjang ke bawah dari lipatan 

aksilaris posterior 

5. Garis midaksilaris: garis vertikal yang memanjang ke bawah di mulai 

bdari pertengahan antara garis aksilaris anterior dan posterior 

6. Garis midspinal: garis yang terletak di tengah-tengah punggung dan 

ditentukan prosesus spinosus 

7. Garis midskapularis: garis vertikal yang terletak pada  dinding dada 

sejajar dengan garis midspinalis dan memanjang melalui puncak 

skapula. 
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a) Inspeksi  

(1) Bentuk thoraks, keseimbangan ekspansi, serta keadaan kulit, 

normalnya bentuk dada normal chest. Bentuk dada berbeda antara 

bayi dengan dewasa, dada bayi berbentuk melingkar dengan 

diameter dari depan ke belakang (sama dengan diameter 

transversal), Pada orang dewasa, perbandingan antara diameter 

antero-posterior dengan diameter transversal adalah 1:2 

(2) Inspeksi pada thoraks anterior untuk mengetahui : 

(a) Deformitas atau ketidak simetrisan  

(b) Reflaksi interkostal  

(c) Ganguan atau penyimpangan gerak pernapasan  

(d) Inspeksi pada thoraks posterior untuk mengetahui  

(e) Devormitas atau asimetris 

(f) Retraksi inspirasi abnormal dari interkostal 

(g) Ganguan atau kelambanan gerakan pernapasa unilateral 

(h) Langkah-langkah inspeksi pada thoraks  

Lakukan inspeksi bentuk dada dari empat sisi : depan, belakang, 

sisi kanan, dan sisi kiri pada saat istirahat ( diam ), saat inspirasi 

dan ekspirasi pasa saat inspeksi perhatikan area klafikula, fosa 

supraklavikularis dan fosa inflavikularis, sternum dan tulang rusuk 

dari sisi belakang, amati lokasi verteba servikalis ke tujuh (puncak 

skapula terletak sejajar dengan verteba ke delapan), inspeksi 

bentuk dada secara kseluruhan. 

Ada/tidak kelainan pada bentuk dada 

Amati kelainan seperti: 

(a) Pigeon chest yaitu bentuk dada yang ditandai dengan diameter 

transfersal sempit, diameter anteropesterior membesar dan 

sternum sangat menonjol ke depan 

(b) Funnel chest merupakan bentuk dada yang tidak normal 

sebagai kelainan bawaan yang mempunyai ciri-ciri yang 

berlawanan dengan pigeon chest. Ciri-cirinya sternum 

menyempit ke dalam dan diameter anteroposterior mengecil. 

(c) Barel chest yaitu diameter anteroposterior transversal sama 

mempunyai perbandingan 1:1 ( pada pasien yang kifosis ) 

(d) Kyphosis( tulang belakang bengkok ke depan ), scoliosis( 

tulang belakang bengkok ke belakang ), dan lordosis( tulang 
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belakang bengkok ke kiri atau ke kanan) merupakan kelainan 

pada tulang belakang. 

Amati pernafasan klien: frekuensi, sifat dan ritme/ irama 

pernafasan. Normalnya frekuensi pernafasan pada orang dewasa 

antara 16-24 kali per menit. 

Macam-macam pernafasan: 

(a) Eupnea: irama dan kecepatan pernafasan normal 

(b) Takipnea: peningkatan kecepatan pernafasan 

(c) Bradipnea: lambat tapi merupakan pernafasan normal 

(d) Apnea: tidak terdapatnya pernafasan 

(e) Cheynea-stokes: pernafasan dg amplitudo yang mula-mula 

kecil, makin lama makin membesar, kemudian mengecil lagi, 

diselingi periode apnea, dan biasanya ditemukan pada pasien 

yang mengalami gangguan saraf otak 

(f) Biot: pernafasan yang ritme maupun amplitudonya tidak 

teratur, diselingi periode apnea, dan dapat ditemukan pada 

pasien yang mengalami kerusakan otak 

(g) Kusmaul: pernafasan cepat dan dalam tanpa terhenti ( pada 

pasien yg mengalami koma) 

 Amati ada tidaknya cianosis 

 Amati ada tidaknya batuk: apakah produktif, kering, 

whooping. 

b) Palpasi 

(3) Palpasi dada dilakukan untuk mengkaji keadan kulit pada dinding 

dada, nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrian, ekspansi, dan 

taktil, vremitus/vocal vreminus ( vibrasi yang dapat terasa yang 

dihantarkan melalui sistem bronkopulmonal selama seseorang 

berbicara ). Pada saat bernafas, normalnya dada bergerak simetris 

misalnya  pada keadaan terjadi atelektasis. Lebih lemah 

didapatkan pada keadaan empisema, pnemotorak, hidrotorak, dan 

atelektasis obstruktif. Nyeri tekan dapat timbul akibat adanya luka 

setempat,  peradangan, metastasis tumor ganas, atau pleuritis. 

(4) Palpasi pada thorak anterior untuk mengetahui: 

(a) Nyeri tekan 

(b) Pengkajian terhadap abnormalitas yang dapat dilihat 

(c) Ekspansi pernafasan 

(d) Vremitus taktil 

(e) Palpasi pada thorak posterior untuk mengetahui: 
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(f) Area nyeri tekan  

(g) Abnormalitas yang terlihat 

(h) Ekspansi dada 

(i) Vremitus taktil ketika pasien mengatakan ”aa” atau ”uu” 

(5) Langkah-langkah palpasi dinding thoraks: 

Langkah palpasi untuk mengetahui ekspansi paru-paru/dinding 

dada: 

(a) Letakkan kedua telapak tangan secara datar pada dinding dada 

depan 

(b) Anjurkan klien menarik nafas 

(c) Rasakan gerakan dinding dada dan bandingkan sis kanan dan 

kiri 

(d) Lakukan palpasi untuk menilai getaran suara 

(e) Letakkan telapak tangan pemeriksa pada bagian belakang 

dinding dada dekat apek paru-paru. Anjurkan pada klien untuk 

mengucap”Tujuh puluh tujuh” 

(f) Ulangi langkah dengan tangan bergerak ke bagian dasarparu-

paru 

(g) Bandingkan vremitus pada kedua sisi paru-paru dan di antara 

serta dasar paru-paru 

c) Perkusi 

(1) Suara atau bunyi perkusi pada paru-paru orang normal adalah 

resonan yang terdengar seperti “dug,dug,dug”. Bunyi yang kurang 

rensonan yang terdengar seperti ”bleg,bleg,bleg”. Perkusi pada 

pasien yang menderita tumor akan menghasilkan suara pekak. 

Bunyi hiperresonan dapat ditemukan pada pasien dengan 

preumotoraks ringan yang terdengar seperti ”deng,deng,deng”. 

Ruang interkostal ke-8 pada sisi kiri dada kiri. Sedangkan batas 

antara paru-paru dan hati biasanya mulai ditemukan pada ruang 

interkostal ke-6 pada sisi dada kanan. Batas paru pada dinding 

dada posterior dapat pula diketahui denagn perkusi. 

(2) Perkusi pada thorak anterior untuk mengetahui: 

(a) Keadaan paru-paru, gerakan diafragma 

(b) Batas paru-paru dengan organ lain sesuai dengan titik yang 

ditentukan 

(3) Perkusi pada thorak posterior untuk mengetahui: 

(a) Keadaan paru-paru, gerakan diafragma 
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(4) Langkah-langkah perkusi: 

Cara: tangan kiri menempel pada celah intercostae. Jari tangan 

kanan mengetuk jari tangan kiri. Perkusi dilakukan dengan cara 

membandingkan kiri dan kanan pada permukaan thoraks. Arahkan 

tangan pemeriksa saat melakukan perkusi sama dengan dalam 

melakukan palpasi. Dengarkan apakah terjadi suara resonan 

(normal),  Dullnes (pekak) timpani, hipersonor. 

(a) Perkusi paru-paru anterior dg posisi pasien terlentang 

(b) Perkusi mulai dari atas klavikula ke bawaah pada setiap 

intercostal 

(c) Bandingkan sisi kanan dan kiri 

(d) Posisi paru-paru posterior dg posisi pasien duduk atau berdiri 

(e) Mulai perkusi dari puncak paru-paru ke bawah 

(f) Bandingkan sisi kanan dan kiri 

(g) Perkusi paru posterior untuk menentukan gerakan diafragma 

(h) Minta pasien untuk menarik nafas panjang dan menahannya 

(i) Mulai perkusi dari atas ke bawah( dari rensonan ke redup ) 

sampai bunyi redup didapatkan 

(j) Beri tanda dengan spidol pada tempat yang didapatkan bunyi 

redup 

(k) Minta pasien untuk menghembuskan nafas maksimal dan 

menahannya 

(l) Lakukan perkusi dari bunyi redup1 ke atas. Biasanya redup 

kedua ditemukan di atas tanda satu. Beri tanda bila ditemukan 

bunyi redup( tanda dua ) 

(m) Ukur jarak antara tanda1 dan tanda2. Pada wanita jarak kedua 

ini normalnya 3-5cm dan pada pria 5-6cm. 

 

d) Auskultasi 

(1) Auskultasi biasanya dilakukan dengan menggunakan stetoskop. 

Auskultasi berguna untuk mengkaji aliran udara melalui batang 

trakea bronchial dan mengetahui adanya sumbatan aliran udara. 

Auskultasi juga berguna untuk mengkaji kondisi paru dan rongga 

pleura. 

(2) Auskultasi pada thorak posterior untuk mengetahui: 

(a) Bunyi nafas 

(b) Bunyi tambahan 

(3) Auskultasi pada thorak posterior untuk mengetahui: 
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(a) Bunyi nafas 

(b) Bunyi tambahan 

(4) Langkah-langkah auskultasi: 

(a) Duduklah menghadap pada klien 

(b) Suruh klien bernafas secara normal dan mulailah auskultasi 

dengan meletakkan stetoskop pada trakea dan dengarkan bunyi 

nafas 

(c) Lanjutkan auskultasi suara nafas yang normal dg arah seperti 

pada perkusi dan perhatikan bila ada suara tambahan 

(d) Ulangi auskultasi pada dada lateral dan posterior serta 

bandingkan sisi kanan dan kiri 

(e) Ada tiga suara yang terdengar pada pemeriksaan auskultasi: 

(f) ( suara nafas, suara ucapan, suara tambahan ) 

Suara nafas 

(a) Vesikuler: terdengar pada semua lapangan paru yang normal 

(b) Bronco-vesikuler: terdengar di daerah percabangan bronkus 

dan trakea 

(c) Bronkial: suara nafas yang di dengar pada area trakea( leher ) 

Suara ucapan 

(a) Anjurkan klien mengcapkan ”77” berulang-ulang dengan 

intonasi sama   kuat. Dengarkan disemua lapangan ddengan 

stetoskop dan bandingkan kanan dan kiri 

(b) Normal: intensitas dan kualitas paru kanan dan kiri sama 

(c) Kelainan suara nafas ucapan: 

 Bronkoponi: suara terdengar ucapannya dan lebih keras 

dibandingkan sisi yang lain 

 Pectorilloguy: suara terdengar jauh dan lebih keras 

 Eghoponi: suara bergema seperti orang yang hidungnya 

tersumbat ( bindeng ), suara terdengar dekat 

 Suara tambahan ( pada pernafasan normal tdk didapatkan, suara ini 

menunjukkan adanya kelainan ) 

(a) Rales: bunyi yang dihasilkan oleh exudat lengket saat saluran-

saluran halus pernafasan mengembang pada inspirasi. Rales 

halus terdengar merintik halus pada inspirasi jadi pendek saja. 

Rales sedang terdengar lebih kasar dan di tengah fase akhir 

inspirasi. Rales kasar terdengar lebih lama pada seluruh fase 
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inspirasi. Rales tidak hilang bila klien disuruh batuk, sering 

ditemukan pada peradangan paru ( pneumonia, TBC ). 

(b) Ronchi: nada rendah, sangat kasar akibat terkumpulnya cairan 

mukus dalam tracea atau bronkus-bronkus besar ( misalnya 

pada odema paru ) terdengar pada fase inspirasi dan ekspirasi,  

akan hilang bila klien disuruh batuk. 

(c) Wheezing: bunyi musikal terdengar ”ngiiik” atau pendek 

”ngik” terdengar pada fase inspirasi dan ekspirasi akibat 

adanya eksudus lengket tertiup aliran udara dan bergerak 

nyaring 

(d) Pleural fiction-rub: bunyi terdengar nyaring persis seperti 

suara gosokan amplas pada kayu, terjadi karena peradangan 

pleura, terdengar sepanjang fase pernafasan, paling jelas suara 

ini terdengar pada daerah antero-lateral bawah dinding thorak. 

 

C. Pemeriksaan penunjang 

Penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan Rapid Test 

Antibodi dan/atau Rapid Test Antigen pada OTG/kasus kontak dari 

pasien konfirmasi COVID-19. Rapid Test Antibodi/ Rapid Test 

Antigen dapat juga digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP pada 

wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR 

atau tidak mempunyai media pengambilan spesimen (Swab dan 

VTM). Specimen yang diperlukan untuk pemeriksaan Rapid Test 

Antibodi adalah darah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada 

komunitas (masyarakat). Sementara itu specimen yang diperlukan 

untuk pemeriksaan Rapid Test Antigen adalah swab orofaring/swab 

nasofaring. Pemeriksaan ini dilakukan di fasyankes yang memiliki 

fasilitas biosafety cabinet. Pemeriksaan Rapid Test Antibodi dan/atau 

Rapid Test Antigen hanya merupakan screening awal, hasil 

pemeriksaan Rapid Test Antibodi dan/atau Rapid Test Antigen harus 

tetap dikonfirmasi dengan menggunakan RT-PCR. 

Data ini dikumpulkan melalui catatan dan laporan diagnostik, dengan 

mengirimkan spesimen ke laboratorium untuk análisis:  

1. Rapid Test COVID-19 

Rapid tes atau tes serologi adalah pemeriksaan yang dilakukan 

dengan mengambil sampel darah dari ujung jari atau darah vena 

sebanyak 1 ml. setelah itu, sampel darah akan diteteskan ke alat 

rapid test untuk mengetahui apakah darah mengandung antibody 
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yang menandakan orang tersebut sedang atau pernah mengalami 

infeksi suatu virus atau tidak. Rapid test tidak dapat dilakukan 

untuk deteksi dini terhadap ada tidaknya virus corona atau SARS-

CoV-2 di tubuh pasien. Oleh sebab itu pemeriksaan ini tidazk 

dapat menjadi patokan untuk diagnosis COVID-19.  Rapid tes ini 

dilakukan untu mendeteksi apakah di dalam darah terdapat 

antibody IgM dan IgG yang bertugas melawan virus corona atau 

tidak. Kedua antibody ini diproduksi secara alami oleh tubuh 

Ketika seseorang telah terpapar virus corona. Melalui 

pemeriksaan tersebut akan terdapat dua kemungkinan hasil, yakni 

positif dan negative. Jika hasil pasien positif, ada empat 

kemungkinan yang sedang terjadi : 

 Pasien sedang mengalami infeksi SARS-CoV-2 dan daya 

tahan tubuh pasien sedang melawannya 

 Pasien sudah lama terinfeksi SARS-CoV-2 dan daya tahan 

tubuh masih berjuang melawannya 

 Pasien pernah terinfeksi SARS-CoV-2, namun daya tahan 

tubuh telah berhasil melawannya 

 Pasien terinfeksi virus lain yang berada dalam keluarga 

virus corona, misalnya HKU1 coronavirus yang umummnya 

menyerang saluran pernapasan atas.  

Pemeriksaan ini hanya kemungkinan dan tidak dapat 

dijadikan dasar diagnosis. Untuk pemeriksaan yang lebh 

akurat, dibutuhkan pemeriksaan lanjutan menggunakan 

metode swab dan tes PCR. 

 
Gambar 1.5 Rapid TEs COVID-19 

2. Tes PCR (Polymerase chain reaction) 
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Tes PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi 

keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. PCR ini 

digunakan untuk mendiagnosis enyakit COVID-19 yaitu dengan 

mendeteksi material genetic virus corona. Materi genetic ini 

berupa DNA (deoxyribonucleic acid) atau RNA (ribonucleic 

acid). Prosedur pemeriksaan diawali dengan pengambilan 

sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring, orofaring, 

atau paru-paru pasien yang diduga terinfeksi virus corona. 

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode swab, yang 

prosedurna memakan waktu sekitar 15 detik dan tidak 

menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya sampel dahak akan diteliti 

di laboratorium. Jika mesin PCR mendeteksi RNA virus corona di 

sampel dahak atau lendir yang diperiksa, maka hasilnya 

dikatakan positif.  

 
Gambar 1.6 Tes PCR 

3. Pemeriksaan radiologi: foto toraks (gambaran ground-glass 

opacification dengan /tanpa consolidasi abnormal), CT scan 

toraks, USG toraks 

4. Bronkoskopi 

5. Pungsi pleuran sesuai kondisi 

6. Pemeriksaan kimia darah:  

 Darah perifer lengkap (leukopenia, lymphopenia, 

leukositosis) 

 Analisa gas darah 

 Fungsi hepar 
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 Gula darah sewaktu 

 Elektrolit 

 PT-APTT, Ddimer (kasus berat naik) 

 Procalsitonin (bila curiga bakteri) 

 Laktat (untuk kecurigaan sepsis) 

7. Biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran 

napas (sputum, bilasan bronkus, cairan pleura) dan darah 

8. Pemeriksaan feses dan urin (untuk investigasi kemungkinan 

penularan) 

9. Test fungsi paru. 

 

 
Gambar 1.7 Alur Pemeriksaan Menggunakan Rapid Test Antibodi 
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Gambar 1.8 Alur Pemeriksaan Menggunakan Rapid Test Antigen 

 

1.6.3.3 Diagnosa Keperawatan, Luaran Keperawatan, dan Intervensi 

Keperawatan 

Setelah memahami pengkajian gangguan pernapasan, maka harus 

dapat menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan data pengkajian. 

Diagnosa keperawatan adalah rumusan masalah keperawatan yang 

rumusnya terdiri dari komponen Problem (P), Etiologi (E), dan Sign and 

Symptom (S). Untuk rumusan diagnosa keperawatan COVID-19 mengacu 

pada rumusan diagnosa SDKI (Standart Diagnosis Keperawatan 

Indonesia). Sementara luaran keperawatan mengacu kepada SLKI 

(Standart Luaran Keperawatan Indonesia), serta intervensi keperawatan 

mengacu ke SIKI (Standart Intervensi Keperawatan Indonesia). 
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1. Diagnosa keperawatan COVID-19 dengan Gejala Ringan dan 

Sedang  

D.0001 Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Definisi : Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan 

nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. 

Penyebab : 

Fisiologis : 

1. Spasme jalan napas. 

2. Hipersekresi jalan napas. 

3. Disfungsi neuromuskuler. 

4. Benda asing dalam jalan napas. 

5. Adanya jalan napas buatan. 

6. Sekresi yang tertahan. 

7. Hiperplasia dinding jalan napas. 

8. Proses infeksi . 

9. Respon alergi. 

10. Efek agen farmakologis (mis. anastesi). 

Situasional : 

1. Merokok aktif. 

2. Merokok pasif. 

3. Terpajan polutan. 

Gejala dan Tanda mayor : 

Subjektif :  tidak tersedia. 

Objektif : 

1. batuk tidak efektif 

2. tidak mampu batuk. 

3. sputum berlebih. 

4. Mengi, wheezing dan / atau ronkhi kering. 

5. Mekonium di jalan nafas pada Neonatus. 

 Gejala dan Tanda Minor. 

Subjektif : 

1. Dispnea. 

2. Sulit bicara. 

3. Ortopnea. 

Objektif : 

1. Gelisah. 

2. Sianosis. 
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3. Bunyi napas menurun. 

4. Frekuensi napas berubah. 

5. Pola napas berubah. 

 Kondisi Klinis Terkait: 

1. Gullian barre syndrome. 

2. Sklerosis multipel. 

3. Myasthenia gravis. 

4. Prosedur diagnostik (mis. bronkoskopi, transesophageal 

echocardiography /TEE). 

5. Depresi sistem saraf pusat. 

6. Cedera Kepala 

7. Stroke 

8. Kuadriplegia 

9. Sindron aspirasi mekonium 

10. Infeksi saluran Napas. 

 Luaran Keperawatan /SLKI  

Luaran Utama : Diharapkan dalam jangka waktu 24 jam, Bersihan Jalan 

Napas Meningkat, sputum menurun, wheezing menurun 

Luaran Tambahan :  

 Kontrol Gejala 

 Pertukaran Gas 

 Respons Alergi Lokal 

 Respons Alergi Sistemik 

 Respons Ventilasi Mekanik 

 Tingkat Infeksi.  

Intervensi Utama – SIKI  

1. Latihan batuk efektif: 

a) Identifikasi kemampuan batuk 

b) Monitor adanya retensi sputum 

c) Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas  

d) Monitor input dan outuput cairan (mis. Jumlah dan karateristik) 

e) Atur posisi semifowler atau fowler 

f) Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 

g) Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, 

ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan 

bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 

h) Anjurkan mengulangi batuk dengan kuat langsung setelah tarik 

napas dalam yang ketiga 

http://budirahayu.ip-dynamic.com:81/slki/2019/09/26/l-01001-bersihan-jalan-napas/
http://budirahayu.ip-dynamic.com:81/slki/2019/09/26/l-01001-bersihan-jalan-napas/
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i) Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu 

2. Manajemen jalan nafas : 

a) Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) untuk 

mengidentifikasi terjadinya hipoksia melalui tanda peningkatan 

frekuensi, kedalaman dan usaha napas 

b) Monitor sekret (jumlah, warna, bau, konsistensi). Tanda infeksi 

berupa secret tampak keruh dan berbau. Sekret kental dapat 

meningkatkan hipoksemia dan dapat menandakan dehidrasi 

c) Monitor kemampuan batuk efektif untuk menilai kemampuan 

mengeluarkan sekret dan mempertahankan jalan napas tetap paten 

d) Posisikan semi-Fowler/Fowler untuk meningkatkan ekskursi 

diafragma dan ekspansi paru 

e) Berikan minum hangat untuk memberikan efek ekspektorasi pada 

jalan napas 

f) Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik untuk 

mengeluarkan sekret jika batuk tidak efektif 

g) Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari jika tidak kontraindikasi, 

untuk meningkatkan aktivitas silia mengeluarkan sekret dan 

kondisi dehidrasi dapat meningkatkan viskositas sekret  

h) Ajarkan teknik batuk efektif untuk memfasilitasi pengeluaran 

secret 

i) Kolaborasi bronkodilator dan/atau mukolitik, jika perlu 

3. Pemantauan respirasi 

a) Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 

b) Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, 

kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik) 

c) Monitor kemampuan batuk efektif 

d) Monitor adanya produksi sputum  

e) Monitor adanya sumbatan jalan napas 

f) Palpasi kesimetrisan ekspansi paru 

g) Auskultasi bunyi napas 

h) Monitor saturasi oksigen 

i) Monitor nilai AGD 

j) Monitor hasil X-ray toraks 

k) Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 

l) Dokumentasikan hasil pemantauan 

m) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 
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n) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

4. Manajemen Isolasi 

a) Identifikasi pasien-pasien yang membutuhkan isolasi  

b) Tempatkan satu pasien untuk satu kamar untuk menurunkan 

risiko terjadinya infeksi silang (cross infection)  

c) Sediakan seluruh kebutuhan harian dan pemeriksaan sederhana 

di kamar pasien untuk meminimalkan mobilisasi pasien dan staf 

yang merawat pasien  

d) Dekontaminasi alat-alat kesehatan sesegera mungkin setelah 

digunakan untuk menghilangkan virus yang mungkin menempel 

pada permukaan alat kesehatan 

e)  Lakukan kebersihan tangan pada 5 moment untuk menurunkan 

transmisi virus  

f) Pasang alat proteksi diri sesuai SPO (mis. sarung tangan, masker 

N95, gown coverall, apron) untuk memutuskan transmisi virus 

kepada staf  

g) Lepaskan alat proteksi diri segera setelah kontak dengan pasien 

untuk meminimalkan peluang terjadinya transmisi virus kepada 

staf  

h) Minimalkan kontak dengan pasien, sesuai kebutuhan untuk 

menurunkan transmisi virus kepada staf yang merawat pasien  

i) Anjurkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari (pada pasien 

tanpa gejala dan dengan gejala ringan) atau isolasi di RS Darurat 

Covid (pada pasien gejala sedang), atau isolasi di RS Rujukan 

(pada pasien gejala berat/kritis). 

Intervensi Pendukung – SIKI  

1. Dukungan kepatuhan program pengobatan: 

a) Identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan 

b) Buat komitmen menjalani program pengobatan dengan baik  

c) Dokumentasikan aktivitas selama menjalani proses pengobatan 

d) Diskusikan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat 

berjalannya program pengobatan 

e) Informasikan program pengobatan yang harus dijalani 

f) Informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani 

program pengobatan. 
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D0003 Gangguan Pertukaran Gas 

Definisi : Kelebihan atau kekuarangan oksigenasi dan atau eliminasi 

karbondioksida pada membran alveolus-kapiler. 

Penyebab : 

1. Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi. 

2. Perubahan membran alveolus-kapiler. 

 Gejala dan Tanda Mayor – Subjektif :  

1. Dispnea. 

Gejala dan Tanda Mayor – Objektif : 

1. PCO2 meningkat / menurun. 

2. PO2 menurun. 

3. Takikardia. 

4. pH arteri meningkat/menurun. 

5. Bunyi napas tambahan. 

Gejala dan Tanda Minor – Subjektif : 

1. Pusing. 

2. Penglihatan kabur. 

Gejala dan Tanda Minor – Objektif : 

1. Sianosis. 

2. Diaforesis. 

3. Gelisah. 

4. Napas cuping hidung. 

5. Pola napas abnormal (cepat / lambat, regular/iregular, dalam/dangkal). 

6. Warna kulit abnormal (mis. pucat, kebiruan). 

7. Kesadaran menurun. 

Kondisi klinis terkaiat:  

1. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). 

2. Gagal jantung kongestif. 

3. Asma. 

4. Pneumonia. 

5. Tuberkulosis paru. 

6. Penyakit membran hialin. 

7. Asfiksia. 

8. Persistent pulmonary hypertension of newborn (PPHN). 

9. Prematuritas. 

10.Infeksi saluran napas. 
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Luaran Keperawatan /SLKI  

Luaran Utama : Diharapkan dalam jangka waktu 2 – 4  jam, Pertukaran 

gas meningkat dengan kriteria: RR 12-20x/menit, SpO2 ≥90%, PaO2 >80 

mmHg, PaCO2 35-45 mmHg, pH 7,35-7,45, ronki menurun 

Luaran Tambahan :  

 Keseimbangan asam basa 

 Konservasi energi 

 Perfusi paru 

 Respons ventilasi mekanik 

 Tingkat delirium 

Intervensi Utama – SIKI  

1. Pemantauan respirasi: 

a) Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 

b) Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, 

kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik) 

c) Monitor kemampuan batuk efektif 

d) Monitor adanya produksi sputum  

e) Monitor adanya sumbatan jalan napas 

f) Palpasi kesimetrisan ekspansi paru 

g) Auskultasi bunyi napas 

h) Monitor saturasi oksigen 

i) Monitor nilai AGD 

j) Monitor hasil X-ray toraks 

k) Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 

l) Dokumentasikan hasil pemantauan 

m) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

n) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

2. Terapi Oksigen : 

a) Monitor bunyi napas untuk menilai adanya wheezing akibat 

inflamasi dan penyempitan jalan napas, dan/atau ronkhi basah 

akibat adanya penumpukan cairan di interstisial atau alveolus paru.  

b) Monitor kecepatan aliran oksigen untuk memastikan ketepatan 

dosis pemberian oksigen  

c) Monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen 

untuk mengidentifikasi terjadinya iritasi mukosa akibat aliran 

oksigen  

http://budirahayu.ip-dynamic.com:81/slki/2019/09/26/l-01001-bersihan-jalan-napas/
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d) Monitor efektifitas terapi oksigen (mis. oksimetri, AGD) karena 

SpO2 ↓, PO2 ↓ & PCO2 ↑ dapat terjadi akibat peningkatan sekresi 

paru dan keletihan respirasi  

e) Monitor rontgen dada untuk melihat adanya peningkatan densitas 

pada area paru yang menunjukkan terjadinya pneumonia  

f) Bersihkan sekret pada mulut, hidung dan trakea, jika perlu untuk 

menghilangkan obstruksi pada jalan napas dan meningkatkan 

ventilasi  

g) Berikan oksigen untuk mempertahankan oksigenasi adekuat. 

Dimulai 5 L/menit dengan target SpO2 ≥90% pada pasien tidak 

hamil & ≥92-95% pada pasien hamil  

h) Gunakan perangkat oksigen yang sesuai seperti high flow nasal 

canulla (HFNC) atau noninvasive mechanical ventilation (NIV) 

pada pasien ARDS atau efusi paru luas  

i) Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian oksigen untuk 

meningkatkan keterlibatan dan kekooperatifan pasien terhadap 

terapi oksigen  

j) Kolaborasi penentuan dosis oksigen untuk memperjelas pemberian 

terapi oksigen sesuai kondisi dan kebutuhan pasien 

Intervensi Pendukung – SIKI  

1. Manajemen ventilasi mekanik: 

a. Periksa indikasi ventilator mekanik  

b. Monitor efek ventilator mekanik 

c. Monitor kriteria perlunya penyapihan ventilator 

d. Monitor efek negative ventilator 

e. Monitor gejala peningkatan pernapasan 

f. Monitor kondisi yang meningkatkan konsumsi oksigen 

g. Monitor gangguan mukosa oral, nasal, trakea, dan laring 

h. Atur posisi kepala 450-600 untuk mencegah aspirasi 

i. Reposisi pasien setiap 2 jam, jika perlu 

j. Lakukan perawatan mulut secara rutin, termasuk sikat gigi setiap 

12 jam 

k. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 

l. Lakukan penghisapan lender sesuai kebutuhan 

m. Ganti sirkuit ventilator setiap 24 jam atau sesuai protocol 

n. Siapkan bag-valve mask di samping tempat tidur untuk antisipasi 

malfungsi mesin. Berikan media untuk berkomunikasi 
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o. Dokumentasikan respon terhadap ventilator 

p. Kolaborasikan pemilihan mode ventilator 

q. Kolaborasikan pemberian agen pelumpuh otot, sedative, analgesic, 

sesuai kebutuhan 

r. Kolaborasi penggunaan PS dan PEEP untuk meminimalkan 

hipoventilasi alveolus. 

D0080 Ansietas 

Definisi : Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap 

objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan Tindakan untuk menghadapi 

ancaman. 

Penyebab : 

1. Krisis situasional 

2. Kebutuhan tidak terpenuhi 

3. Krisis maturasional 

4. Ancaman terhadap konsep diri 

5. Ancaman terhadap kematian 

6. Kekhawatiran mengalami kegagalan  

7. Disfungsi sistem keluarga 

8. Hubungan orang tua-anak tidak memuaskan 

9. Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir) 

10. Penyalahgunaan zat 

11. Terpapar bahaya lingkungan (mis. Toksin, polutan, dan lain-lain) 

12. Kurang terpapar informasi 

 Gejala dan Tanda Mayor – Subjektif :  

1. Merasa bingung 

2. Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi 

3. Sulit berkonsentrasi 

Gejala dan Tanda Mayor – Objektif : 

1. Tampak gelisah 

2. Tampak tegang 

3. Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor – Subjektif : 

1. Mengeluh pusing 

2. Anoreksia 

3. Palpitasi 

4. Merasa tidak berdaya 
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Gejala dan Tanda Minor – Objektif : 

1. Frekuensi napas meningkat 

2. Frekuensi nadi meningkat 

3. Tekanan darah meningkat 

4. Diaphoresis 

5. Tremor 

6. Muka tampak pucat 

7. Suara bergetar 

8. Kontak mata buruk 

9. Sering berkemih 

10. Berorientasi pada masa lalu 

Kondisi klinis terkait: 

1. Penyakit kronis progresif (mis. Kanker, penyakit autoimun) 

2. Penyakit akut 

3. Hospitalisasi 

4. Kondisi diagnosis penyakit belum jelas 

5. Penyakit neurologis 

6. Tahap tumbuh kembang 

Luaran Keperawatan /SLKI  

Luaran Utama : Diharapkan dalam jangka waktu 24 jam, Tingkat ansietas 

menurun dengan kriteria: perasaan bingung menurun, perasaan kuatir 

menurun, gelisah menurun, teganga menurun 

Luaran Tambahan :  

 Dukungan sosial 

 Harga diri 

 Kesadaran diri 

 Kontrol diri 

 Proses informasi 

 Status kognitif 

 Tingkat agitasi 

 Tingkat pengetahuan 
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Intervensi Utama – SIKI  

1. Reduksi ansietas : 

a. Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal). Covid dapat 

berkembang menjadi kondisi mengancam jiwa yang 

mengakibatkan kecemasan dan berdampak pada frekuensi dan 

kedalaman napas sehingga dapat mempengaruhi GDA  

b. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan 

untuk meningkatkan dukungan keluarga dan memberikan 

keamanan/kenyamanan  

c. Dengarkan dengan penuh perhatian untuk mendorong keterbukaan 

dan perasaan diperhatikan  

d. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan untuk 

meningkatkan stabilitas perasaan pasien  

e. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami. 

Informasi yang adekuat dapat menurunkan kecemasan akibat 

ketidaktahuan  

f. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi untuk 

memberikan kejelasan persepsi dan perasaan serta meningkatkan 

koping  

g. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat untuk 

meningkatkan rasa pengendalian (sense of control) dan mekanisme 

koping  

h. Latih teknik relaksasi untuk menurunkan stres dan ketegangan 

2. Terapi relaksasi: 

a. Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau gejala lain yang menganggu kemampuan 

kognitif 

b. Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan 

c. Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan Teknik 

sebelumnya 

d. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu 

sebelum dan sesudah Latihan 

e. Monitor respons terhadap terapi relaksasi 

f. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan 

g. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik 

relaksasi 

h. Gunakan pakaian longgar 
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i. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama 

j. Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik 

atau Tindakan medis lain, jika sesuai 

k. Jelaskan tujuan dan manfaat, Batasan dan jenis relaksasi yang 

tersedia 

l. Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih 

m. Anjurkan mengambil posisi nyaman 

n. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 

o. Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih 

p. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi. 

Intervensi Pendukung – SIKI  

1. Intervensi krisis 

a. Identifikasi risiko keselamatan 

b. Identifikasi pencetus dan dinamika kritis 

c. Sediakan tempat aman dengan suasana yang mendukung 

d. Lakukan Tindakan pencegahan dari risiko bahaya fisik 

e. Bentuk tim intervensi krisis 

f. Fasilitasi mengekspresi perasaan dengan cara yang tidak destruktif 

g. Hindari memberikan keyakinan yang salah 

h. Fasilitasi ketrampilan koping untuk menyelesaikan masalah 

i. Fasilitasi memutuskan Tindakan untuk menyelesaikan krisis 

j. Rencakan penggunaan ketrampilan koping adaktif untuk 

menghadapi situasi krisis selanjutnya 

k. Hubungkan pasien dan keluarga dengan sumber komunitas, jika 

perlu 

l. Jelaskan kemampuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

krisis 

m. Jelaskan mekanisme masa lalu dan saat ini serta keefektifannya 

n. Jelaskan Tindakan alternative untuk menyelesaikan krisis 

o. Informasikan system pendukung yang tersedia. 

 

2. Diagnosa keperawatan COVID-19 dengan Gejala Berat dan Kritis  

D0003 Gangguan Ventilasi Spontan 

Definisi : Penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak 

mampu bernapas secara adekuat. 
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Penyebab : 

1. Gangguan metabolism 

2. Kelelahan otot pernafasan 

 Gejala dan Tanda Mayor – Subjektif :  

1. Dispnea. 

Gejala dan Tanda Mayor – Objektif : 

1. Penggunaan otot atas meningkat 

2. Volume tidal menurun 

3. PCO2 meningkat 

4. PO2 menurun 

5. SaO2 menurun 

Gejala dan Tanda Minor – Subjektif : 

Tidak tersedia 

Gejala dan Tanda Minor – Objektif : 

1. Gelisah 

2. Takikardia  

Kondisi klinis terkaiat:  

1. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) 

2. Asma  

3. Cedera kepala 

4. Gagal nafas 

5. Bedah jantung 

6. Adult respiratory distress syndrome (ARDS) 

7. Persistent pulmonary hypertension of newborn (PPHN) 

8. Prematuritas 

9. Infeksi saluran napas. 

Luaran Keperawatan /SLKI  

Luaran Utama: Diharapkan dalam jangka waktu 24 – 48 jam, ventilasi 

spontan meningkat dengan kriteria: Volume tidal meningkat, dispnea 

menurun, PaO2 >80 mmHg, PaCO2 35-45 mmHg, gelisah menurun 

Luaran Tambahan:  

 Keseimbangan asam basa 

 Konservasi energi 

 Pemulhan pasca bedah 

 Pertukaran gas 

 Respons ventilasi mekanik 

 Status kenyamanan 

 Tingkat ansietas 



 
 

84 
 

 Tingkat keletihan 

Intervensi Utama – SIKI  

1. Dukungan ventilasi: 

a. Identifikasi adanya kelelahan otot bantu napas karena kelelahan 

otot bantu napas dapat menurunkan kemampuan batuk efektif dan 

proteksi jalan napas 

b. Monitor status respirasi dan oksigenasi (mis. RR dan kedalaman, 

penggunaan otot bantu, bunyi napas tambahan, saturasi oksigen) 

untuk menilai status oksigenasi  

c. Monitor adanya aritmia karena aritmia dapat terjadi akibat 

hipoksemia, pelepasan katekolamin, dan asidosis.  

d. Pertahankan kepatenan jalan napas untuk menjamin ventilasi 

adekuat 

e. Berikan posisi semi Fowler atau Fowler untuk meningkatkan 

ekskursi diafragma dan ekspansi paru  

f. Berikan posisi pronasi (tengkurap) pada pasien sadar dengan 

gangguan paru difus bilateral untuk mengoptimalkan perfusi pada 

anterior paru yang biasanya gangguannya lebih minimal 

dibandingkan posterior  

g. Gunakan bag-valve mask, jika perlu untuk memperbaiki ventilasi 

dengan memberikan napas buatan pada pasien yang tidak mampu 

napas spontan  

h.  Kolaborasi tindakan intubasi dan ventilasi mekanik, jika perlu 

untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi adekuat serta 

mencegah kondisi mengancam nyawa 

2. Pemantauan respirasi: 

a. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 

b. Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, 

kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik) 

c. Monitor kemampuan batuk efektif 

d. Monitor adanya produksi sputum  

e. Monitor adanya sumbatan jalan napas 

f. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru 

g. Auskultasi bunyi napas 

h. Monitor saturasi oksigen 

i. Monitor nilai AGD 

j. Monitor hasil X-ray toraks 
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k. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 

l. Dokumentasikan hasil pemantauan 

m. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

n. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

Intervensi Pendukung – SIKI  

1. Dukungan emosional 

a. Identifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien 

b. Identifikasi hal yang telah memicu emosi 

c. Fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih 

d. Buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka 

e. Lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan (mis. merangkul, 

menepuk-nepuk) 

f. Tetap Bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas, jika 

perlu 

g. Kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah 

h. Jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu 

i. Anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami 

j. Anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan 

pola respons yang biasa digunakan 

k. Ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat 

l. Rujuk untuk konseling, jika perlu. 

 

D0039 Risiko Syok 

Definisi : Berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan 

tubuh, yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa 

Faktor Risiko : 

1. Hipoksemia 

2. Hipoksia 

3. Hipotensi 

4. Kekurangan volume cairan 

5. Sepsis 

6. Sindrom respons inflamasi sistemik (SIRS) 

Kondisi klinis terkaiat:  

1. Perdarahan 

2. Trauma multiple 

3. Pneumotoraks 

4. Infark miokard 
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5. Kardiomiopati 

6. Cedera medulla spinalis 

7. Anafilaksis 

8. Sepsis 

9. Koagulasi intravaskuler diseminata 

10. Sindrom respons inflamasi sistemik (SIRS) 

Luaran Keperawatan /SLKI  

Luaran Utama : Diharapkan dalam jangka waktu 8 jam, Tingkat Syok 

Menurun dengan kriteria: Output urine >0,5 mL/kg/jam, akral hangat, 

pucat menurun, TDS >90 mmHg, MAP ≥65 mmHg, CVP 2-12 mmHg (+3 

jika terpasang ventilasi tekanan positif) 

Luaran Tambahan :  

 Keseimbangan asam basa 

 Perfusi perifer 

 Respons alergi sistemik 

 Status cairan 

 Status sirkulasi 

 Tingkat infeksi 

Intervensi Utama – SIKI  

1. Pencegahan syok 

a. Monitor status kardiopulmonal (frekuensi dan kekuatan nadi, 

frekuensi napas, TD, MAP) untuk mengidentifikasi penurunan 

volume sistemik  

b. Monitor status oksigenasi (oksimetri nadi, AGD) untuk 

mendeteksi perubahan oksigenasi dan gangguan asam-basa  

c. Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) 

untuk mengetahui keadekuatan volume cairan sistemik dan 

kebutuhan cairan  

d. Monitor tingkat kesadaran untuk mendeteksi tanda awal hipoksia 

serebral  

e. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >90%  

f. Pasang jalur IV sebagai akses untuk mengoreksi atau mencegah 

defisit cairan  

g. Pasang kateter urine, jika perlu untuk menilai perfusi ginjal dan 

produksi urine  

h. Batasi resusitasi cairan terutama pada pasien edema paru karena 

resusitasi agresif dapat memperburuk oksigenasi  
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i. Kolaborasi pemberian kristaloid 30 mL/kg BB jika terjadi syok 

untuk mengoptimalkan perfusi jaringan dan mengoreksi defisit 

cairan  

j. Kolaborasi pemberian antibiotik dalam waktu 1 jam jika sepsis 

dicurigai infeksi bakter 

2. Pemantauan cairan 

a. Monitor frekuensi dan kekuatan nadi 

b. Monitor frekuensi napas 

c. Monitor tekanan darah 

d. Monitor berat badan 

e. Monitor waktu pengisian kapiler 

f. Monitor elastisitas atau turgor kulit 

g. Monitor jumlah, warna dan berat jenis urine 

h. Monitor kadar albumin dan protein total 

i. Monitor hasil pemeriksaan serum 

j. Monitor intake dan output cairan 

k. Identifikasi tanda-tanda hypovolemia 

l. Identifikasi tanda-tanda hypervolemia 

m. Identifikasi factor risiko ketidakseimbangan cairan 

n. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 

o. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

p. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

Intervensi Pendukung – SIKI  

1. Pengontrolan infeksi: 

a. Identifikasi pasien-pasien yang mengalami penyakit infeksi 

menular 

b. Periksa sirkulasi udara dikamar operasi, sesuai protocol 

c. Periksa alat-alat atau instrument yang akan disterilisasi bersih dari 

kotoran (mis. darah/cairan tubuh lainnya, bebas dari karat, 

ketajaman) 

d. Periksa kelayakan alat steril yang akan digunakan untuk 

pembedahan  

e. Periksa kelayakan system airflow ventilator 

f. Periksa kelayakan panel oksigen, dan peralatan penunjang lainnya 

g. Terapkan kewaspadaan umum 

h. Pertahankan suhu tubuh dalam rentang normal 

i. Desinfeksi kulit dengan chlorhexidine 2% atau sesuai protocol 

j. Berikan profilaksis antibiotic sesuai indikasi 
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k. Gunakan baju, laken, alas, drape, dan pelindung luka disposibel 

l. Berikan tanda khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit 

menular 

2. Resusitasi cairan: 

a. Monitor status hemodinamik 

b. Monitor status oksigen 

c. Monitor kelebihan cairan 

d. Monitor output cairan 

e. Monitor nilai BUN, kreatinin, protein total, dan albumin, jika perlu 

f. Monitor tanda dan gejala edema paru 

g. Pasang jalur IV berukuran besar 

h. Berikan infus cairan kristaloid 1-2 L pada dewasa dan 20 ml/kgBB 

pada anak 

i. Lakukan cross matching produk darah 

j. Kolaborasi penentuan jenis dan jumlah cairan 

k. Kolaborasi pemberian produk darah. 

 

D0003 Gangguan Sirkulasi Spontan 

Definisi : Ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat 

untuk menunjang kehidupan 

Penyebab : 

1. Abnormalitas kelistrikan jantung 

2. Abnormalitas struktur jantung 

3. Penurunan fungsi ventrikel 

 Gejala dan Tanda Mayor – Subjektif :  

1. Tidak berespon 

Gejala dan Tanda Mayor – Objektif : 

1. Frekuensi nadi <50x/menit atau >150x/menit 

2. Tekanan darah sistolik <60 mmHg atau >30x/menit 

3. Frekuensi nadi <6x/menit atau >30x/menit 

4. Kesadaran menurun atau tidak sadar 

Gejala dan Tanda Minor – Subjektif : 

Tidak tersedia 

Gejala dan Tanda Minor – Objektif : 

1. Suhu tubuh <34,50C 

2. Tidak ada produksi urine dalam 6 jam 

3. Saturasi oksigen <85% 
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4. Gambaran EKG menunjukkan aritmia letal (mis. Ventrikel Takikardia 

(VT), Ventrikel Fibrilasi (VF), ASistol, Pulseless Electrical Activity 

(PEA) 

5. Gambaran EKG menunjukkan aritmia mayor (mis. AV block derajat II 

tipe 2, AV block total, Takiaritmia/bradiaritmia, Supraventriculer 

Takikardia (SVT), Ventrikel Ektrasistol (VES), Simptomatik 

6. ETCO2 <35 mmHg 

Kondisi klinis terkait:  

1. Henti jantung 

2. Bradikaria 

3. Takikardia 

4. Sinrom coroner akut 

5. Gagal jantung 

6. Kardimiopati 

7. Miokarditis 

8. Disritmia 

9. Trauma 

10. Perdarahan (mis. Perdarahan gastrointestinak, rupture aorta, 

perdarahan intracranial) 

11. Keracunan 

12. Overdosis 

13. Tenggelam 

14. Emboli paru 

Luaran Keperawatan /SLKI  

Luaran Utama : diharapkan dalam jangka waktu 30 menit, Sirkulasi 

Spontan Meningkat dengan kriteria: Tingkat kesadaran meningkat, HR 60-

100 x/menit, TDS >90 mmHg, ETCO2 35-45 mmHg, EKG normal 

Luaran Tambahan :  

 Keseimbangan asam basa 

 Perfusi gastrointestinal 

 Perfusi perifer 

 Perfusi renal 

 Perfusi serebral 

 Status sirkulasi 

Intervensi Utama – SIKI  

1. Manajemen Defibrilasi: 

a. Periksa irama pada monitor setelah RJP 2 menit 
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b. Lakukan resusitasi jantung paru (RJP) hingga mesin defibrillator 

siap 

c. Siapkan dan hidupkan mesin defibrilator 

d. Pasang monitor EKG 

e. Pastikan irama EKG henti jantung (VF atau VT tanpa nadi) 

f. Atur jumlah energi dengan mode asynchronized (360 joule untuk 

monofasik dan 120-200 joule untuk bifasik) 

g. Angkat paddle dari mesin dan oleskan jeli pada paddle 

h. Tempelkan paddle sternum (kanan) pada sisi kanan sternum 

dibawah klavikula dan paddle apeks (kiri) pada garis midaksilaris 

setinggi electrode V6 

i. Isi energi dengan menekan tombol charge pada paddle atau 

tombol charge pada mesin defibrillator dan menunggu hingga 

energi yang diinginkan tercapai 

j. Hentikan RJP saat defibrillator siap 

k. Teriak bahwa defibrillator siap 

l. Berikan syok dengan menekan tombol pada kedua paddle 

bersamaan 

m.  Angkat paddle dan langsung lanjutkan RJP tanpa menunggu hasil 

irama yang muncul pda monitor setelah pemberian defibrilasi 

n. Lanjutkan RJP sampai 2 menit 

2. Resusitasi cairan: 

a. Monitor status hemodinamik 

b. Monitor status oksigen 

c. Monitor kelebihan cairan 

d. Monitor output cairan 

e. Monitor nilai BUN, kreatinin, protein total, dan albumin, jika 

perlu 

f. Monitor tanda dan gejala edema paru 

g. Pasang jalur IV berukuran besar 

h. Berikan infus cairan kristaloid 1-2 L pada dewasa dan 20 

ml/kgBB pada anak 

i. Lakukan cross matching produk darah 

j. Kolaborasi penentuan jenis dan jumlah cairan 

k. Kolaborasi pemberian produk darah 

3. Resusitasi jantung paru: 

a. Identifikasi keamanan penolong, lingkungan dan pasien 
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b. Identifikasi respon pasien 

c. Monitor nadi karotis dan napas setiap 2 menit atau 5 siklus RJP 

d. Pakai alat pelindung diri 

e. Aktifkan emergency medical system atau berteriak meminta tolong 

f. Posisikan pasien terlentang di tempat datar dan keras 

g. Atur posisi penolong berlutut di samping korban 

h. Raba nadi karotis dalam waktu <10 detik 

i. Berikan rescue breathing jika ditemukan ada nadi tetapi tidak ada 

napas 

j. Kompresi dada 30 kali dikombinasikan dengan bantuan napas 

(ventilasi) 2 kali jika ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada napas 

k. Kompresi dengan tumit telapak tangan menumpuk di atas telapak 

tangan yang lain tegak lurus pada pertengahan dada (seperdua 

bawah sternum) 

l. Bersihkan dan buka jalan napas dengan head tilt-chin lift atau jaw 

thrusrt (jika curiga cedera servikal) 

m. Berikan bantuan napas dengan menggunakan bag valve mask 

dengan Teknik EC-clamp 

n. Kombinasikan kompresi dan ventilasi selama 2 menit atau 

sebanyak 5 siklus 

o. Hentikan RJP jika ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan, 

penolong yang lebih mahir datang, ditemukan tanda-tanda 

kematian biologis, Do Not Rescusitation (DNR) 

p. Kolaborasikan tim medis untuk bantuan hidup lanjut. 

Intervensi Pendukung – SIKI  

1. Code management: 

a) Amankan lingkungan (pasang APD lengkap dan batasi personil 

resusitasi) 

b) Panggil bantuan jika pasien tidak sadar dan aktifkan code blue  

c) Pastikan nadi tidak teraba dan napas tidak ada  

d) Lakukan resusitasi jantung paru, jika perlu  

e) Pastikan jalan napas terbuka dan berikan bantuan napas, jika perlu 

f) Pasang monitor jantung  

g) Minimalkan interupsi pada saat kompresi dan defibrilasi  

h) Pasang akses vena, jika perlu  

i) Siapkan intubasi, jika perlu  

j) Akhiri tindakan jika ada tanda-tanda sirkulasi spontan (mis. nadi 

karotis teraba, kesadaran pulih)  
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k) Kolaborasi pemberian defibrilasi, jika perlu  

l) Kolaborasi pemberian epinefrin atau adrenalin, jika perlu  

m) Kolaborasi pemberian amiodaron, jika perlu  

n) Lakukan perawatan post cardiac arrest. 

RANGKUMAN 

1. Sistem pernapasan adalah salah satu sistem utama tubuh dan umumnya 

terdiri dari dua paru-paru. Fungsi utama paru adalah untuk 

memfasilitasi pertukaran gas melalui ventilasi (proses bernapas) dan 

pernapasan. 

2. Anatomi sistem pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, 

bronkus, paru, dan alveoli. 

3. Mekanisme pernapasan terdiri dari pernafasan dada dan pernafasan 

perut 

4. Kerja pernapasan dilakukan oleh otot-otot bantu pernapasan dengan 

bantuan energi 

5. Fungsi penting dari sistem pernapasan adalan keseimbangan asam 

basa. System pernapasan dapat membantu mempertahankan 

keseimbangan asam basa dengan mengendalikan pengusiran dan 

retensi karbondioksida. 

6. Mengukur volume paru-paru dan kapasitas atau memperkirakan 

jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru 

7. Pusat kontrol pernapasan terletak di medulla oblongata 

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekeunsi pernapasan antara lain 

usia, jenis kelamin, suhu tubuh/Kesehatan, posisi atau kedudukan 

tubuh, aktivitas/Latihan, ketinggian tempat, lingkungan, emosi, dan 

gaya hidup 

9. COVID-19 adalah penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh 

coronavirus baru (SARS-Cov-2) yang ditemukan pertama kali di 

Wuhan, Cina, ibukota profinsi Hubei pada tangal 12 Desember 2020 

10. Asuhan keperawatan pada pasien COVID-19 didapatkan dari hasil 

pengkajian yang komprehensif, penentuan diagnosa keperawatan 

berdasarkan gejala ringan, sedang, berat, dan krisis dari COVID-19. 
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CONTOH KASUS 

Seorang laki-laki berusia 72 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam, 

batuk dan sesak napas. Pasien menceritakan riwayat perjalanannya ke luar 

negeri (Kanada). Pasien mengatakan awalnya hanya memiliki gejala 

infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) ringan dan batuk. Pasien 

mengatakan tahu dan mengerti tentang COVID-19 dan kemudian 

berinisiatif untuk isolasi mandiri sebelum dibawa ke IGD. Namun dalam 

beberapa hari, pasien mengalami sesak napas sehingga keluarga pasien 

menghubungi 119. Pada saat kedatangan pasien di IGD, HR 130x/menit, 

RR 32x/menit, suhu 38,90C, TDS 135 mmHg, PaO2:FiO2 142 dan saturasi 

oksigen 82%. Sesuai protokol kedaruratan, pasien diberi terapi oksigen 

menggunakan masker 5 liter per menit (lpm) dan saturasi oksigen 

meningkat menjadi 86%.  

 
Pertanyaan: 

1. Sebutkan 3 diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus tersebut! 

2. Sebutkan intervensi keperawatan beserta kriteria hasil pada kasus 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

  

Hasil pemeriksaan rontgent toraks 

nampak insufisiensi mitral, 

hipertensi pulmonal dan atrial 

fibrillation. 

Pada arah panah menunjukkan 

ground-glass opacification dan 

konsolidasi lobus atas kanan dan 

lobus bawah kiri (arah panah) 

bilateral infiltrat 
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LATIHAN SOAL 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih satu jawaban yang 

paling benar! 

1. Apakah cara yang digunakan untuk memeriksa fungsi pernapasan 

dengan mendengarkan bunyi paru menggunakan stetoskop? 

a. Inspeksi 

b. Perkusi 

c. Auskultasi 

d. Palpasi 

e. Vibrasi  

2. Apakah specimen yang harus disiapkan untuk pemeriksaan rapid test? 

a. Urine 

b. Feses 

c. Sputum 

d. Darah vena 

e. Darah arteri 

3. Penyebab COVID-19 adalah ... 

a. MERS-CoV 

b. α-CoVs 

c. HCoV-229E 

d. β-CoV 

e. SARS-CoV-2 

4. Tanda dan gejala yang paling umum pada kasus COVID-19 adalah ... 

a. Diare 

b. Nyeri kepala 

c. Mual 

d. Demam 

e. Muntah  

5. Orang yang memiliki gejala klinis demam, batuk, pilek, sakit 

tenggorokan, sesak napas, pneumonia atau radang paru-paru serta 

memiliki riwayat perjalanan di dalam atau diluar negeri dengan 

tranmisi local dan riwayat kontak dengan penderita adalah ... 

a. Orang Tanpa Gejala (OTG) 

b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) 

c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

d. Kasus Terkonfirmasi 

e. Orang Dengan Gejala (ODG) 

6. Penyebaran virus SARS-COV2 melalui cairan ... 

a. Droplet 

b. Urine 

c. Keringat 

d. Darah 

e. ASI 
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7. Seorang perempuan berusia 42 tahun dirawat di RS dengan diagnosa 

medis COVID-19. Pasien mengeluh batuk dan sesak napas. Hasil 

pemeriksaan fisik sistem pernapasan didapatkan terdapat suara nafas 

tambahan ronchi pada lobus bagian bawah paru, Respirasi Rate: 

32x/menit, Nadi: 109x/menit, Tekanan darah: 130/80 mmHg, Suhu: 

390C. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? 

a. Bersihan jalan nafas tidak efektif 

b. Pola napas tidak efektif 

c. Gangguan sirkulasi spontan 

d. Gangguan ventilasi spontan 

e. Risiko syok 

8. Apakah kemungkinan penyebab pasien yang mengalami bersihan jalan 

napas tidak efektif? 

a. Obstruksi bronkus 

b. Dahak sulit keluar 

c. Penurunan ekspansi paru 

d. Kerusakan alveoli 

e. Gangguan suplai oksigen 

9. Seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di RS dengan diagnosa 

medis COVID-19. Saat ini pemeriksaan penunjang laboratorium 

hemotologis telah dilakukan. Salah satu hasil pemeriksaan 

laboratorium hematologis pada penyakit COVID-19 adalah… 

a. SGPT meningkat 

b. SGOT meningkat 

c. Limfopenia 

d. Takhikardi 

e. Hipotermia  

10. Komplikasi utama pasien COVID-19 adalah ... 

a. Hepatitits  

b. Hipertensi  

c. Gagal jantung  

d. Pneumonia  

e. Gagal ginjal  
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