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Panduan ESHRE tentang Memulai Kembali Penanganan TRB 
Dokumen disiapkan oleh Kelompok Kerja ESHRE COVID-19 yang diterbitkan di situs web ESHRE 
Tanggal penerbitan: 23/04/2020  
 

Prinsip (dasar pemikiran) 
Ketika pandemi COVID-19 mulai stabil, kembalinya kehidupan sehari-hari yang normal juga 

akan mencari kebutuhan untuk memulai kembali ketetapan penanganan TRB. Infertilitas 

adalah penyakit dan begitu risiko infeksi SARS-CoV-2/COVID-19 berkurang, semua pena-

nganan TRB dapat dimulai kembali sesuai indikasi klinis, sejalan dengan peraturan setem-

pat. Namun demikian, kewaspadaan dan langkah-langkah terukur harus diambil untuk 

praktik yang aman dan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pasien atau staf 

yang positif SARS-CoV-2/COVID-19 selama penanganan. 

 

Konsep 
Kelompok kerja mengenali enam pilar praktik medis yang baik yang diusulkan untuk me-

mulai kembali kegiatan di klinik dan laboratorium TRB. 

1. Pembahasan, kesepakatan, dan persetujuan untuk memulai penanganan. 

2. Penapisan (triase) staf dan pasien. 

3. Jalan-masuk ke saran dan penanganan. 

4. Penyesuaian layanan TRB. 

5. Perencanaan siklus penanganan. 

6. Kode Etik untuk staf dan pasien. 

 

ESHRE menganjurkan agar sentra TRB menggunakan pedoman ini setelah terlebih dahulu 

mengikuti peraturan setempat dan/atau nasional dan anjuran pemerintah setempat dan/ 

atau nasional terkait dengan COVID-19. 

 

1. Pembahasan, kesepakatan dan persetujuan untuk memulai penanganan 

a) Pasien berisiko tinggi (misalnya: diabetes, hipertensi, pengguna obat imunosupresan, 

pasien pencangkokan [transplantasi] sebelumnya, penyakit paru, hati atau ginjal) ti-

dak diperbolehkan memulai penanganan TRB sampai profesional kesehatan yang re-
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levan dan/atau penguasa kesehatan setempat menganggap aman untuk melakukan-

nya. 

b) Semua pasien harus ditawarkan pilihan untuk melanjutkan atau menunda penanga-

nan TRB mereka. Pada kededua hal tersebut, pilihan pasien harus direkam dengan 

jelas. 

c) Pasien harus diwartakan secara seksama, memahami dengan jelas risiko yang terkait 

penyakit COVID-19 dan memahami peningkatan risiko jika terjadi infeksi selama ke-

hamilan. Pasien juga harus diberitahukan tentang cara mengurangi risiko infeksi se-

cara umum. 

d) Pasien harus menandatangani dan mematuhi Kode Etik. 

 

2. Penapisan (triase) dan manajemen staf dan pasien 

Pertanyaan penapisan 

ESHRE menyediakan pertanyaan penapisan TRB yang dapat digunakan/disesuaikan untuk 

penapisan staf dan pasien (lihat Lampiran 1). 

 

Tatacara untuk staf 

a) Warta penapisan tentang status kesehatan, gejala dan gaya hidup anggota tim klinik dan 

individu yang tinggal di rumah yang sama harus dimulai sekurang-kurangnya dua ming-

gu sebelum dimulainya kegiatan klinis di sentra TRB. 

b) Staf, yang dicurigai terinfeksi setelah penapisan, harus menjalani uji IgM/IgG SARS-CoV-

2 biasa atau uji yang setara. Pengujian tambahan dan/atau lebih sering dapat dipertim-

bangkan sejalan dengan saran nasional dan/atau ketersediaan pengujian. 

c) Semua anggota staf yang ujinya positif, baik untuk SARS-CoV-2 IgM maupun IgG, terle-

pas dari gejala, harus menerima saran kesehatan kerja dan masuk ke karantina mandiri. 

d) Staf yang bergejala harus dirujuk untuk memperoleh saran dan pengujian medis dan 

tidak boleh kembali bekerja sampai infeksinya bersih dan direkam dengan uji RT-PCR 

negatif atau setara. 

e) Pelacakan dan pengujian kontak harus rutin jika anggota staf didiagnosis terinfeksi 

COVID-19. 
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f) Bergantung pada ukuran unit, staf harus dibagi menjadi “tim kecil” dengan interaksi mi-

nimum di antara mereka. Tim harus bekerja sesuai dengan jadwal rotasi, mirip dengan 

yang diambil untuk pekerjaan akhir pekan. 

 

Ringkasan Gambar Penapisan Staf 

STAF
Pertanyaan 
Penapisan

2 minggu sebelum 
memulai kegiatan klinik

Mulai Bekerja

Uji untuk Antibodi
SARS-Cov-2  
(IgM/IgM)

Nasihat 
Kesehatan Kerja 
dan Karantina 

Mandiri

Tak Bergejala
Triase Negatif

Gejala Ringan 
atau Tak-khas

Triase Berpotensi Positif

Gejala Khas dan/
Uji COVID-19 

terdahulu
Triase Positif

-

?

+
 

 

Tatacara untuk pasien 

a) Semua pasien yang berencana untuk memulai penanganan harus memiliki pertanyaan 

penapisan (kertas, email atau telepon) dua minggu sebelum memulai penanganan. 

b) Penapisan awal dari kededua pasutri harus dilakukan dua minggu sebelum penanganan 

TRB dimulai. 

c) Penapisan lebih lanjut dari kededua pasutri harus dilakukan selama perangsangan ova-

rium. 

d) Penapisan harus dilakukan sesuai dengan tatacara yang sama yang digunakan untuk 

anggota staf.  

e) Kededua pasutri harus menjalani penapisan.  

f) Pasien yang dicurigai terinfeksi setelah penapisan harus menjalani uji IgM/IgG/IgG 

SARS-CoV-2 biasa atau uji yang setara.  

g) Pengujian tambahan dapat dipertimbangkan sejalan dengan saran nasional dan/atau 

ketersediaan uji. 
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h) Semua pasien infeksi COVID-19 yang dipastikan sebelumnya harus menunjukkan bukti 

medis izin agar memenuhi syarat untuk penanganan.  

i) Jika pasien telah menggunakan bantuan pernapasan selama serangan infeksi COVID-19, 

mereka juga harus memberikan bukti penilaian dan laporan spesialis medis. 

 

Skenario untuk pasien 

Skenario I [diterima]: 

• Kededua pasutri tersebut ditapis sebagai berisiko rendah (riwayat klinis negatif, gaya 

hidup yang sepadan dengan risiko kontak rendah/minimal dengan individu yang ber-

potensi terinfeksi) 

• Kededua pasutri tak-bergejala. 

 

Skenario II [dipertimbangkan] 

• Pasien yang telah pulih dari infeksi COVID-19 sebelumnya, yang dibuktikan dengan buk-

ti bersih medis bersertifikat, harus menjalani uji IgM/IgG SARS-CoV-2 sebelum memulai 

penanganan. 

 

(IIa) Ada gejala tak-khas pada salah satu pasutri sebelum memulai perangsangan ovarium: 

• Ulangi penapisan pada awal perangsangan ovarium. 

Jika negatif, lanjutkan penanganan. 

Jika gejalanya menetap, lakukan pengujian SARS-CoV-2 IgM/IgG untuk memutuskan 

apakah IgM/IgG negatif: lanjutkan pengobatan. 

Jika IgM/IgG positif: tunda pengobatan dan rujuk untuk pengujian lebih lanjut. 

 

(IIb) Gejala tak-khas muncul selama perangsangan ovarium. 

• Lakukan pengujian IgM/IgG SARS-CoV-2. 

 Jika IgM/IgG negatif: lanjutkan pengobatan 

 Jika IgM/IgG positif: tunda pengobatan dan rujuk untuk pengujian lebih lanjut. 

Skenario III [ditolak] 

• Jika pasien dan/atau pasangan memiliki gejala atau COVID-19 positif, tunda penanganan 

dan rujuk untuk pengujian dan tindak lanjut berikutnya. 
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Ringkasan Gambar Penapisan Pasien 

 

PASIEN
Ꝗ Ᵹ 

Pertanyaan 
Penapisan

2 minggu sebelum 
memulai penanganan

Skenario 1
“Diterima”

Uji untuk 
Antibodi

SARS-Cov-2  
(IgM/IgM)

Skenario 3
“Ditolak”

Pasien/
Pasangan

Tak Bergejala
Triase Negatif

Pasien/
Pasangan

Gejala Ringan 
atau Tak-khas
Triase Berpotensi 

Positif

Pasien/
Pasangan

Gejala Khas 
dan/Uji COVID-

19 terdahulu
Triase Positif

-

?

+

Skenario 2
“Dipertimbangkan”

-

+

 
 

 

3. Jalur-masuk ke nasihat dan penanganan 

Pendidikan pasien tentang risiko dan pencegahan COVID-19 merupakan langkah utama se-

belum menerima penanganan.  

Pendidikan pasien harus mencakup: 

• Pengajaran tentang penggunaan alat pelindung diri (APD), jika diperlukan. 

• Nasihat tentang kelanjutan jaga jarak sosial dan menghindari kontak fisik manusia yang 

tidak perlu. 

• Warta tentang gejala infeksi SARS-CoV-2/COVID-19 atau kejadian pajanan.  

• Kesepakatan bahwa penanganan dapat dihentikan jika pasien menghadapi situasi beri-

siko tinggi. 

 

 

4. Penyesuaian layanan TRB 

Penanganan setiap pasien harus dipikirkan kembali dengan seksama dan disesuaikan se-

cara individual. Guna mengurangi kunjungan dan kontak staf-pasien yang tidak perlu, maka 
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praktik jarak-jauh (telemedicine) harus digunakan untuk semua langkah penanganan yang 

tidak memerlukan kehadiran fisik pasien di sentra TRB. 

 

Panduan tentang penyesuaian layanan di sentra TRB dirangkum di bawah ini: 

Kebersihan 

• Pembersihan (sanitasi) rutin semua bidang harus dilakukan sesuai dengan protokol se-

tempat. 

• Tatacara pembersihan COVID-19 khusus harus diterapkan jika pasien atau staf positif 

COVID-19.  

 

Panduan tentang penyesuaian layanan di pusat dirangkum di bawah ini: 

Kebersihan 

• Pembersihan rutin semua bidang harus dilakukan sesuai dengan protokol setempat. 

• Tatacara pembersihan COVID-19 khusus harus diterapkan jika pasien atau staf yang po-

sitif COVID-19. 

 

Penyesuaian Staf dan Sentra TRB 

Penyesuaian harus mencakup: 

• Pelatihan yang khas untuk COVID-19. 

• Tatacara kerja baku yang khas COVID-19. 

• Peralihan kerja yang disesuaikan. 

• Perjanjian darurat antara sentra TRB untuk menjamin kesinambungan penyediaan pe-

nanganan. 

 

Tatacara Jalur-masuk 

• Batasan jumlah orang hadir secara bersamaan di sentra TRB. 

• Penyediaan tabir pelindung untuk staf administrasi. 

• Penyediaan peralatan perlindungan pribadi dan perangkat pembersihan untuk pasien 

dan staf. 

• Pembatasan jalur-masuk untuk pasutri dan orang yang menemaninya. 

• Merancang ulang ruang tunggu dan ruang kerja untuk menjamin jarak yang tepat. 
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• Penatalaksanaan janji temu sesuai dengan jadwal tertentu, juga untuk pemindaian (pe-

meriksaan ultrasonografi) dan uji darah. 

• Pembagian staf menjadi tim mini untuk mengurangi pajanan yang tak perlu terhadap 

pasien dan anggota staf. 

• Pengamatan lanjut atas pasien tiga minggu setelah panen oosit dan/atau tandur-alih 

embrio untuk mengenali  pasien yang berpotensi positif COVID-19 dan melaksanakan 

tindakan yang diperlukan (misalnya pelacakan kontak dan pembersihan). 

 

 

5. Siklus Penanganan 

Pemantauan perangsangan ovarium 

Selama fase ini, harus diambil tindakan pencegahan khas berikut: 

• Pajanan minimal untuk kededua staf dan pasien. 

• Asingkan staf yang menunjukkan gejala infeksi. 

• Penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh staf. 

• Jumlah kunjungan minimal dan jumlah uji darah yang dioptimalkan. 

• Kebersihan penjejak (probe) vagina dan tuala (tissue). 

• Triase ulang dan tindakan bergantung pada hasil pra-triase atau gejala tak-khas baru. 

 

Panen Oosit 

Selain tindakan pencegahan umum dan berdasarkan hasil triase, dibuat saran berikut: 

 

Skenario I 

Ikuti tatacara baku kecuali terjadi perubahan antara pemicu ovulasi dan panen oosit. 

 

 

Skenario II 

Jika penapisan ulang positif, pertimbangkan pengujian SARS-CoV-2 IgM IgG dan/atau RT-

PCR untuk COVID-19. Berdasarkan hasilnya, putuskan apakah penanganan akan dilanjut-

kan atau ditunda. 
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Skenario III 

Jika pasien memperlihatkan hasil uji SARS-CoV-2/COVID-19 positif sebelum pemicuan ovu-

lasi atau pencairan embrio, maka tunda penanganan, rujuk dan asingkan. 

• Pengecualian dibuat bagi pasien yang berisiko tinggi untuk sindrom hiperstimulasi ova-

rium. Dalam hal ini, panen oosit dapat dilakukan dan pembersihan unit harus mengikuti 

tatacara pembersihan COVID-19 khas yang diberlakukan oleh penguasa lokal atau na-

sional yang kompeten. 

• Jika ada pasien yang berpotensi positif SARS-CoV-2/COVID-19 harus melanjutkan pena-

nganan (yaitu pasien onkologi atau yang berisiko tinggi sindrom hiperstimulasi ovari-

um, SHSO), maka langkah-langkah berikut harus diambil untuk mengurangi risiko pe-

nularan kepada anggota staf, yaitu: 

o Kenakan masker FFP2/3 sesuai dengan persyaratan tugas klinis. 

o Kenakan pakaian (gaun). 

o Lakukan disinfeksi ruang bedah, ruang tandur-alih dan laboratorium FIV setelah tin-

dakan. 

o Harus batalkan tindakan untuk pasien yang baru terdiagnosis positif COVID-19. 

 

Laboratorium 

a) Praktik yang baik laboratorium rutin harus diikuti dan staf laboratorium harus menge-

nakan masker dan sarung tangan. 

b) Staf harus diatur dalam tim kecil. 

c) Penanganan ekstra harus secepat mungkin diambil untuk mengurangi pajanan cairan 

folikel dan sperma asli melalui pengenceran dan pembuangan cairan yang aman dalam 

wadah tertutup secara individual. 

d) Pedoman yang diterbitkan dan dasar-dasar praktik yang baik laboratorium harus di-

ikuti setiap saat (www.eshre.eu/guidelines). 

e) Jika seseorang pasien menjadi tersangka atau positif untuk COVID-19 selama pembia-

kan embrio, maka harus diambil kebijakan pembekuan-semua. 

 

Pemindahan (tandur-alih) embrio 

a) Batasi jumlah anggota staf di ruang tandur-alih. 
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b) Batasi jalur-masuk untuk orang yang menemani pasien. 

c) Lakukan tandur-alih hanya pada kasus berisiko rendah/pasien dan pasangan yang tak-

bergejala 

d) Terapkan kebijakan pembekuan semua untuk semua pasien dan/atau pasangan yang 

menjadi bergejala setelah panen oosit. 

 

Simpan-beku 

Buluh (straw) berkeamanan tinggi dan/atau tangki penyimpanan fase uap harus digunakan 

untuk simpan-beku percontoh dari pasien positif COVID-19. 

 

Ringkasan Gambar Siklus Penanganan 

Pe
rt

an
ya

an
 

Pe
na

pi
sa

n

Skenario 
1

Uji untuk 
Antibodi

SARS-Cov-2  
(IgM/IgM)

-

+

Skenario 
2

-
+

Skenario 
3

Uji untuk 
Antibodi

SARS-Cov-2  
(IgM/IgM)

TUNDA TUNDA TUNDA

Pe
rt

an
ya

an
 

Pe
na

pi
sa

n

TUNDA TUNDA

Tatacara 
Baku

Tatacara 
Baku

Tatacara 
Baku

Tatacara 
Baku

Tatacara 
Baku

2 MINGGU SEBELUM MEMULAI PENANGANAN TRB KETIKA MEMULAI 
PERANGSANGAN OVARIUM PANEN OOSIT TANDUR-ALIH 

EMBRIO

-

?

 
 

6. Kode Etik untuk staf dan pasien 

Semua anggota staf dan pasien diperintahkan untuk menghindari pajanan yang tidak perlu 

(baik di tempat kerja maupun secara pribadi). 

• Setiap layanan menyiapkan perintah wajib untuk staf. 

• Kehadiran di tempat kerja perlu menghormati Kode Etik yang telah ditandatangani. 
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• Kegiatan-kegiatan yang tidak diizinkan akan dirinci dengan jelas (prinsip "Pajankan diri 

Anda lebih sedikit")  

• Kehidupan sosial dan interaksi dibatasi. 

• Pasien harus menandatangani secara teratur bahwa mereka sehat dan telah menghor-

mati Kode Etik. 

• Anggota staf harus menandatangani secara teratur bahwa mereka sehat dan telah meng-

hormati Kode Etik atau memberitahu Personil Penanggung-jawab sentra atas segala pe-

langgaran Kode Etik yang ditandatangani sebelumnya. 

 

Lampiran 1. Pertanyaan Penapisan TRB 

1. Apakah Anda sakit dalam dua minggu terakhir? 

2. Apakah Anda demam (lebih dari 37,5° C)? 

3. Apakah Anda batuk saat ini?  

4. Apakah Anda sakit tenggorokan?  

5. Apakah Anda kehilangan indra penciuman atau rasa pengecapan? 

6. Pernahkah Anda berhubungan dengan seseorang yang memiliki gejala-gejala ini? 

7. Sudahkah Anda bepergian ke daerah berisiko tinggi untuk COVID-19, secara nasional atau inter-

nasional?  

8. Apakah Anda bekerja di rumah sakit/panti jompo atau fasilitas kesehatan? 

9. Apakah Anda pernah berhubungan dengan seseorang yang menderita COVID-19? 

10. Sudahkah Anda didiagnosis menderita COVID-19? 

11. Apakah Anda tinggal di rumah tangga yang ada seseorang telah terdiagnosis terinfeksi COVID-

19 atau memiliki gejala COVID-19 (demam, batuk, kehilangan indra penciuman)? 

12. Jika Anda telah COVID-19 positif dan pulih, apakah Anda memiliki bukti medis tanda bersih? 

13. Apakah Anda mengalami keadaan medis yang parah seperti diabetes, penyakit pernapasan, pe-

nyakit ginjal kronis, dan lain-lain? (pertanyaan ini dapat dilewati saat menggunakan pertanyaan 

triase TRB untuk staf) 
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Sanggahan 

Panduan ini mewakili pandangan ESHRE, yang dicapai setelah pertimbangan cermat dari bukti ilmiah yang 
tersedia pada saat persiapan. Dengan tiadanya bukti ilmiah tentang segi-segi tertentu, telah dicapai konsensus 
antara para pengandil ESHRE yang relevan. ESHRE tidak membuat jaminan, tersurat maupun tersirat, menge-
nai pedoman ini dan secara khusus tidak memberikan jaminan yang dapat diperjualbelikan dan disesuaikan 
untuk penggunaan atau tujuan tertentu. ESHRE tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan langsung, tidak 
langsung, khusus, insidental, atau terakibat yang terkait dengan penggunaan warta yang terkandung di sini. 
 
Walaupun ESHRE berupaya keras untuk menyusun warta yang jitu dan menjaganya agar tetap mutakhir, na-
mun hal itu tidak dapat menjamin kebenaran, kelengkapan, dan kejituan pedoman dalam segala hal. Nasihat 
yang dinyatakan di sini tidak mengikat para profesional yang bekerja di bidang reproduksi dan embriologi 
manusia. Oleh karena itu, nasihat ini tidak akan pernah menjadi tanggung-jawab ESHRE jika seseorang profe-
sional bersedia untuk melaksanakannya. Terlepas dari hal tersebut di atas, ESHRE tidak akan bertanggung- 
jawab atas kerusakan tidak langsung atau kerusakan terakibat. 
 
 


