FENOMENA LONG COVID
DAN KRITERIA SELESAI
ISOLASI MANDIRI

P

andemi COVID-19 masih menjadi perhatian utama di berbagai negara saat
ini. Di Indonesia, kasus COVID-19 semakin bertambah. Berdasarkan data
dari Kemenkes, terdapat 170.000 kasus aktif pada tanggal 29 Januari
2021. Perjalanan penyakit COVID-19 tidak hanya dialami pasien pada saat
terserang infeksi virus tersebut saja namun beberapa data laporan kasus
menunjukkan adanya fenomena long covid dialami oleh pasien-pasien yang telah
dinyatakan sembuh oleh dokter. Deﬁnisi fenomena long covid yaitu menetapnya
gejala-gejala tertentu pada pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh
sampai berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Sebagian besar pasien yang
mengalami fenomena tersebut tergolong dalam gejala ringan hingga sedang.
Pada 10-15% kasus berprogresi menjadi gejala berat dan sekitar 5% menjadi
critical illness. Pasien Covid-19 umumnya mengalami recovery setelah 2-6
minggu. Adapun beberapa gangguan pada organ yang dapat timbul setelah
terinfeksi Covid-19: kerusakan otot jantung dan paru, gangguan pada otak dan
sistem saraf, kesehatan mental dan gangguan pada sistem otot.
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GEJALA-GEJALA
LONG COVID YANG TIMBUL
BERDASARKAN SURVEI
MELALUI TELEPON
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Anosmia (hilangnya fungsi indera
penciuman) & Ageusia (hilangnya
fungsi indera pengecapan/perasa
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F

enomena long covid dapat terjadi pada semua pasien Covid-19 dengan
berbagai usia baik gejala ringan, sedang maupun berat. Berdasarkan
survey, orang dewasa dengan gejala dan hasil pemeriksaan SARS-COV-2
positif, 35% belum kembali ke kondisi kesehatan awal setelah 2-3 minggu
dilakukan pemeriksaan. Di antara usia 18-34 tahun dengan kesehatan yang
baik, sekitar 20% dilaporkan mengalami prolonged symptomps. Adapun fakto
risiko yang meningkatkan terjadinya long covid adalah hipertensi, obesitas dan
kondisi kesehatan mental.
Penyebab terjadinya long covid masih diteliti lebih lanjut. Tetapi ada satu
hipotesa yang menyatakan bahwa long covid terjadi akibat adanya kerusakan
organ akibat virus dan sisa-sisa peradangan terus-menerus masih berlangsung
walaupun virus sudah tidak ada. Seorang pasien dapat dikatakan mengalami
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KRITERIA
ISOLASI MANDIRI
Bagan berikut merupakan penjelasan mengenai kriteria selesai isolasi mandiri
dari pasien Covid-19 tanpa gejala, gejala ringan-sedang maupun berat:

KLASIFIKASI GEJALA
TINDAK LANJUT

DURASI ISOLASI

TANPA GEJALA

GEJALA RINGAN

GEJALA SEDANG

GEJALA BERAT

ISOLASI MANDIRI
DIRUMAH

ISOLASI MANDIRI
DIRUMAH

RUJUK KE RS
RUJUKAN

RUJUK KE RS
RUJUKAN

10 HARI SETELAH
PEMERIKSAAN
RT-PCR

10 HARI SEJAK
TIMBUL GEJALA
+3 HARI BEBAS GEJALA

10 HARI SEJAK
TIMBUL GEJALA
+3 HARI BEBAS GEJALA

1 X PCR NEGATIF
+3 HARI BEBAS GEJALA

PANTAUAN LANJUTAN
BERDASARKAN REKOMENDASI WHO :
* BILA KAPASITAS LABORATORIUM MEMUNGKINKAN,
TETAP LEBIH BAIK EVALUASI PEMERIKSAAN RT-PCR

LANJUT ISOLASI
MANDIRI 7 HARI

SELESAI

Ÿ Kasus konﬁrmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan

pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak
pengambilan spesimen diagnosis konﬁrmasi.
Ÿ Kasus probable/kasus konﬁrmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak
dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset
dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam
dan gangguan pernapasan.
Ÿ Kasus probable/kasus konﬁrmasi dengan gejala (simptomatik) yang
mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan
ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan
gangguan pernapasan, dilanjutkan dengan isolasi mandiri 7 hari.
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KRITERIA
ISOLASI MANDIRI

P

erihal kriteria sembuh pada pasien Covid-19 ditinjau melalui kriteria gejala,
waktu isolasi dan surat selesai pemantauan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan/Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Namun
berdasarkan rekomendasi WHO, bila kapasitas laboratorium memungkinkan,
tetap lebih baik evaluasi juga dengan pemeriksaan RT-PCR.
Perihal kriteria sembuh pada pasien Covid-19 ditinjau melalui kriteria gejala,
waktu isolasi dan surat selesai pemantauan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan/Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Namun berdasarkan
rekomendasi WHO, bila kapasitas laboratorium memungkinkan, tetap lebih baik
evaluasi juga dengan pemeriksaan RT-PCR.

Sumber:
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm#F1_down
Long-term eﬀects of COVID-19-WHO
Protokol Tatalaksana COVID-19 Edisi 3. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter
Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI),
Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Jakarta;
https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5

BERSAMA LAWAN COVID-19
HARTA HEALTH PROTECTION
#kitapastibisa
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