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Sehubungan dengan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung dan sampai saat ini telah

menjangkau lansia dan petugas publik, berbagai saran dan masukan kami terima yang muncul dari

kondisi saat pelaksanaan vaksinasi. Berdasarkan hal tersebut maka kami dari Perhimpunan Dokter

Spesialis Penyakit Dalam lndonesia (PAPDI) memberikan beberapa tambahan dan revisi rekomendasi

vaksinasi COVID-19 (Coronavac). Rekomendasi ini kami susun dengan mem pertimba ngka n beberapa

hal yaitu:

1. Upaya untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) pada poulasi lndonesia untuk

memutus transmisi COVID-19 sehingga diperlukan cakupan vaksinasi yang luas

2. Kesepakatan dari para ahli mengenai keamanan dan manfaat vaksinasi COVID-19

3. Bukti llmiah yang terus berkembang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada

penyakit dan kondisi tertentu khususnya Penyakit Ginjal Kronik, Geriatri dan Kardiovaskular.

ofoY"u^r^ Ketua Badan Khusus Satgas lmunisasi Dewasa

Tembusan:
1. Direktur P2PTM, Kemenkes
2. Kasubdit lmunisasi, Kemenkes

3. Semua Ketua PAPDI Cabang
4. Semua Ketua Perhimpunan Seminat dalam Lingkup PAPDI
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Demikian beberapa tambahan dan revisi rekomendasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Sejawat,

kami ucapkan terima kasih.

/",

Dr. dr. Sally A. Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD, K-Al,

FINASIM, FACP
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Lampiran Rekomendasi

1. Untuk individu dengan gangguan ginjal, maka kelayakan vaksinasi sesuai dengan rekomendasi
dibawah:

Kondisi Kelayakan Rekomendasi
Layak PGK non dialisis dan dialisis dalam kondisi stabil

secara klinis layak diberikan vaksin COVID-19
karena risiko infeksi yang tinggi dan risiko
mortalitas serta morbiditas yang sangat tinggi pada
populasi ini bila terinfeksi COVID-19.

Kriteria stabil meliputi pasien tidak sedang
mengalami komplikasi akut terkait PGK, atau tidak
dalam kondisi klinis lain dimana dalam penilaian
dokter yang merawat tidak layak untuk menjalani
vaksinasi.

PGK (Penyakit Ginjal
Kronik ) dialisis
(hemodialisis dan
dialisis peritoneal)

Layak

Transplantasi ginjal Pasien resipien transplantasi ginjal yang
mendapatkan imunosupresan dosis mai nteno nce
dan dalam kondisi stabil secara klinis layak
diberikan vaksin COVID-19 mengingat risiko infeksi
yang ting8i dan risiko mortalitas dan morbiditas
yang sangat tinggi pada populasi ini bila terinfeksi
covtD-19.

Pasien resipien transplantasi ginjal yang sedang
dalam kondisi rejeksi atau masih mengkonsumsi
imunosupresan dosis induksi dinilai belum layak
untu k menjalani vaksinasi COVID-19.

3, Penggunaan obat-obatan statin dan clopidogrel tidak berhubungan dengan pembentukan
antibodi pasca vaksinasi COVID-19. lndividu yang mengkonsumsi statin dan/atau clopidogrel
selama masih memenuhi kriteria kelayakan vaksinasi COVID-1g sesuai rekomendasi PAPDI
dapat diberikan va ksinasi COVID-19.

4. Pada beberapa kondisi dimana seseorang memerlukan surat keterangan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam untuk kelayakan vaksinasi COVID-19, dapat digunakan format seperti lampiran
dibawah.
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PGK (Penyakit Ginjal
Kronik) non d ialysis

Layak

2. Untuk populasi lanjut usia (lansia), kelayakan vaksinasi COVID-19 tetap ditentukan oleh kriteria
froilty/RAPUH. Jika nilai RAPUH > 2, maka individu tersebut belum layak untuk vaksinasi. Jika
ragu dengan nilai dari individu lansia tersebut, maka dapat dikonsulkan ke dokter ahli di
bidangnya (Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri (SpPD-KGer) atau Spesialis
Penyakit Dalam Umum (SpPD) khususnya di lokasi yang tidak memiliki konsultan geriatri.
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Na ma

Menerangkan bahwa

Setelah dilakukan pengkajian yang komprehensif, layak/tidak layak* mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

(Tempat/tanggal/ta hu n)

Ttd

(Nama Dokter Spesialis Penyakit Dalam)

*Coret yang tidak perlu

: Jl. Salemba I No. 22 C-D, Senen, Jakarta Pusat 10430
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:pb papdi@indo.net.id
: www.papdi.or.id

Surat Keterangan Kelayakan Vaksinasi COVID-19

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tanggal lah ir :


