Covid-19 Morbidity and Mortality Reduction Program (C19-MMRP):
Usulan Kebijakan untuk Mencegah kematian Nakes akibat Covid-19
Ringkasan Usulan Kebijakan
Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Daerah, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Organisasi
Profesi diharapkan dapat:
1. Menjadikan isu penurunan angka kesakitan dan kematian Nakes karena Covid-19 menjadi salah
satu prioritas nasional
2. Menyusun dan menjalankan Covid-19 Morbidity and Mortality Reduction Program (C19-MMRP)
untuk Nakes secara nasional

Latar Belakang
Hingga akhir Augustus 2020 telah tercatat jumlah tenaga kesehatan (Nakes) meninggal karena Covid-19
setidaknya telah mencapai: 100 dokter (catatan IDI), 55 perawat (catatan PPNI), 15 bidan, 8 dokter gigi, 1
tenaga kesehatan masyarakat, 1 asisten apoteker, dan 1 ahli teknologi laboratorium medik. Berdasarkan
data yang ada, didapatkan bahwa kematian dokter terutama terjadi pada dokter berusia > 50 tahun,
dokter umum, memiliki komorbid, dan masih produktif berkarya.
Dampak kematian Nakes ini menimbulkan efek domino pada sistem kesehatan daerah dan nasional.
Kematian Nakes akibat Covid-19 akan mengakibatkan beban kerja Nakes yang ditinggalkan semakin
meningkat, tidak saja karena berkurangnya jumlah Nakes, namun juga karena meningkatnya stress fisik
dan beban psikologis. Beban kerja yang meningkat akan membuat kapasitas pelayanan kesehatan
menurun, terlebih pada daerah dengan kekurangan dan kelangkaan Nakes. Efek berikutnya adalah
meningkatnya morbiditas & mortalitas masyarakat, tidak saja karena Covid-19 tetapi juga karena penyakit
lain, baik penyakit akut dan kronis termasuk prioritas nasional seperti KIA, TB, dan Malaria akibat
menurunnya kemampuan sistem kesehatan dalam pencegahan dan penanganan penyakit.
Analisa
Analisa dari kasus kematian Nakes terutama berusaha untuk menjawab dua hal: Mekanisme Nakes
tertular Covid-19, dan Mutu tatalaksana Nakes yang tertular Covid-19. Berbagai asumsi yang sering
digunakan untuk menjelaskan mengapa Nakes tertular Covid-19 adalah: Tidak mengetahui pasien
merupakan pembawa virus Covid-19, tidak mengggunakan atau tidak adekuat penggunaan APD,
kelelahan, desain fisik Fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes), hingga terkait dengan aktivitas sosial para
Nakes diluar Faskes. Asumsi ini belum didukung dengan data dan informasi yang akurat, kerena tiadanya
mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sistematis.
Mutu tatalaksana Nakes yang tertular Covid-19 lebih sulit terjawab. Meski dapat diyakini bahwa klinisi
telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bari teman sejawatnya, namun karena tidak adanya
kegiatan audit kematian yang sistematis membuat tidak dapat dipastikan apakah kematian Nakes yang
terinfeksi Covid-19 merupakan anavoidable death (kematian yang memang tidak dapat dicegah menurut
ilmu medis), atau ada pelayanan sub-standard dalam mengatasi manisfestasi klinis Covid-19, sehingga
kematian tersebut dimasukan sebagai avoidable death sehingga perlu ada tindak lanjut dalam bentuk
peningkatan mutu tatalaksana.

Kebijakan Saat Ini
Saat ini kebijakan pemerintah dalam Covid-19 terutama terfokus pada upaya pencegahan penyebaran
dan penularan virus, serta telah mulai kepada upaya pemulihan kondisi sosial-ekonomi, namun belum
cukup porsi untuk kebijakan terkait dengan upaya menurunkan angka kematian, termasuk angka
kematian dikalangan Nakes.
Fokus kebijakan lain adalah pada upaya pencatatan angka kejadian dan kematian untuk pemantauan
epidemiologi, meski telah dapat diakses publik, namun belum cukup memuat data klinis yang dapat
dijadikan analisa kematian (audit kematian) termasuk kematian dikalangan Nakes. Berbagai data klinis
yang diperlukan belum lengkap terisi atau tidak tersedia.
Alternatif Kebijakan
Berbagai usulan dalam forum diskusi nasional telah cukup banyak memberikan rekomendasi terkait
dengan pencegahan penularan Covid-19 kepada Nakes, dan sebagian telah dijalankan, antara lain:


Membatasi jam kerja Nakes



Memastikan kecukupan APD



Pelatihan pencegahan infeksi



Pelatihan protokol kesehatan



Jaminan, perlindungan, dan kompensasi bagi Nakes



Klaster/pemisahan Faskes yang dikhususkan untuk Covid-19



Memindahkan Nakes ke Faskes yang kekurangan (redistribusi Nakes)

Berbagai rekomendasi kebijakan tersebut belum secara spesifik terkait dengan upaya menurunkan angka
kematian pada Nakes yang terinfeksi Covid-19. Negara-negara lain juga mengeluarkan rekomendasi
kebijakan serupa, dan telah ada yang mengarah ke tatalaksana Nakes yang terinfeksi Covid-19,
rekomendasi tersubut adalah:


Peningkatan upaya pengendalian infeksi di luar area berisiko tinggi



Memberikan dukungan psikologis kepada Nakes



Meningkatkan supervisi ke RS secara rutin



Menerapkan telehealth bila memungkinkan



Memperketat screening para pengujung Faskes dimana saja



Meningkatkan kepedulian Nakes terhadap kondisi dirinya sendiri



Mengembangkan sistem pengumpulan, analisis, dan publikasi data kematian secara sistematis.
Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai dasar menurunkan angka kematian pada Nakes yang
terinfeksi Covid-19

Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisa dan alternatif kebijakan yang ada, maka direkomendasikan kebijakan sebagai berikut:
1. Menjadikan isu penurunan angka kesakitan dan kematian Nakes karena Covid-19 menjadi salah
satu prioritas nasional. Disadari bahwa semua komponen bangsa berperan, namun Nakes
menjadi benteng terakhir dalam menghadapi Pandemi Covid-19
2. Menyusun dan menjalankan Covid-19 Morbidity and Mortality Reduction Program (C19-MMRP)
untuk Nakes secara nasional. Inti program ini adalah: a) Pendataan kasus kesakitan dan kematian
Nakes secara sistematis; b) Analisa akar masalah dan penyusunan rekomendasi serta pelaksanaan
perbaikan, c) Pemantuaan secara berkala/tiap bulan; d) Pengalaman dari program ini kemudian
dapat dikembangkan menjadi program sejenis bagi seluruh masyarakat
Kebijakan ini direkomendasikan kepada:
-

Kementerian Kesehatan RI

-

Pemerintah Daerah

-

Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan Faskes tingkat primer)

-

Organisasi Profesi

Kesimpulan dan Saran
Kematian Nakes akibat Covid-19 telah menjadi masalah penting, karena posisi strategis dari Nakes serta
efek domino yang menyertainya, namun berbagai kebijakan yang ada/diusulkan masih terbatas pada
upaya mengurangi penularan ke Nakes, belum kearah mengurangi kematian Nakes yang terinfeksi Covid19. Disarankan agar pemerintah pusat dan stakeholders terkait untuk: 1) Menjadikan isu penurunan angka
kesakitan dan kematian Nakes karena Covid-19 menjadi salah satu prioritas nasional, 2) Menyusun dan
menjalankan Covid-19 Morbidity and Mortality Reduction Program (C19-MMRP) untuk Nakes secara
nasional.
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