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SURAT EDARAN 

HIMPUNAN MASYARAKAT HEMOFILIA INDONESIA 

NOMOR : 062/HMHI/VIII/2021 

TENTANG PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK PENYANDANG HEMOFILIA DAN KELAINAN 

PERDARAHAN LAINNYA 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka membantu upaya pemerintah memberikan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh 

masyarakat termasuk penyandang hemofilia di Indonesia, HMHI memandang perlu untuk 

menyampaikan beberapa hal yang bersifat sebagai panduan teknis pemberian vaksinasi COVID-19 

bagi penyandang hemofilia, yang perlu diketahui oleh DPJP (dokter penanggung jawab pelayanan) di 

rumah sakit, penyandang hemofilia dan keluarga, vaksinator, serta pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19.  

Panduan teknis ini dibuat dengan memperhatikan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Badan 

Dunia Hemofilia (World Federation of Hemophilia) dan organisasi profesi di bawah Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI) yaitu Perhimpunan Dokter Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia (PHTDI) dan 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), serta kebutuhan penyandang hemofilia untuk memperoleh 

vaksinasi dengan cara yang aman. 

Berikut adalah Panduan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang hemofilia dan kelainan perdarahan 

lainnya : 

1. Pastikan syarat umum bagi anak penerima vaksin COVID-19 telah terpenuhi. 

2. Surat keterangan dari dokter spesialis hematologi-onkologi atau dokter spesialis 

anak/penyakit dalam yang rutin menangani, yang menerangkan bahwa pasien layak 

menerima vaksin COVID-19. 

3. Pasien diminta untuk membawa sendiri icepack dan kain/handuk bersih untuk kompres  

sebelum dan setelah penyuntikan vaksin. 

4. Pasien dengan riwayat bengkak/hematoma otot pasca vaksinasi sebelumnya disarankan 

mendapat suntikan faktor pembekuan sebelum penyuntikan vaksin COVID-19 (pada hari 

yang sama). 

5. Vaksin COVID-19 harus diberikan secara intramuskular.  

a. Sebelum penyuntikan vaksin, lakukan kompres es selama 5 menit di area 

penyuntikan (gunakan icepack yang dibalut kain bersih)  

b. Gunakan jarum suntik terkecil yang tersedia (ukuran 25-27)  

mailto:hemofilia_id@yahoo.com
http://www.hemofilia.or.id/


 

 

 

Address:  Eightyeight @Kasablanka Office Tower, Lantai 10, Unit E 
 Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870 INDONESIA 

      Tel./Fax. No.: +62 – 21 – 391 5738                           E–mail Address: hemofilia_id@yahoo.com                                 Website: www.hemofilia.or.id   

c. Setelah penyuntikan, tekan daerah penyuntikan sambil dikompres dengan es 

(seperti poin a) selama kurang lebih 5-10 menit untuk mengurangi risiko pendarahan 

dan pembengkakan.  

d. Selama observasi 30 menit pasca vaksinasi, monitor dan raba daerah bekas 

penyuntikan untuk mengetahui apakah terdapat hematoma. 

e. Edukasi kepada pasien : 

i. Monitor daerah bekas penyuntikan selama 2-4 jam kemudian secara 

seksama untuk memastikan tidak ada delayed hematoma. 

ii. Hindari mengangkat/menarik barang atau beban berat dengan 

menggunakan lengan yang baru saja disuntik, untuk menghindari 

kemungkinan perdarahan otot. 

iii. Rasa tidak nyaman pada lengan yang dirasakan selama 1-2 hari setelah 

penyuntikan bisa merupakan efek vaksinasi, namun jika semakin memburuk 

dan disertai pembengkakan (curiga hematoma otot), pasien diminta segera 

melapor ke pusat pengobatan hemofilia untuk pemeriksaan dan  terapi 

faktor pembekuan (dosis dan lama pemberian sesuai gejala klinis dan 

ditentukan oleh DPJP berdasarkan panduan tata laksana hemofilia) 

iv. Untuk meredakan nyeri/demam, hindari penggunaan obat yang 

mengandung asam asetil salisilat dan NSAID (seperti ibuprofen, naproxen 

sodium) karena potensi risiko perdarahan. Acetaminophen atau parasetamol 

adalah pilihan yang aman, tetapi harus digunakan dengan hati-hati, 

terutama pada individu yang memiliki gangguan fungsi hati. 

v. Segera menghubungi dokter atau pergi ke ruang gawat darurat rumah sakit 

terdekat segera jika pasien mengalami reaksi alergi (demam, hangat, 

kemerahan, ruam kulit gatal, sesak napas, atau pembengkakan pada wajah 

atau lidah) karena dapat mengancam nyawa.  

6. Pasien yang menggunakan emicizumab (dengan atau tanpa inhibitor) dapat divaksinasi 

dengan injeksi intramuskular kapan saja tanpa tindakan pencegahan hemostatik dan tanpa 

menerima dosis FVIII. 

Demikianlah panduan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan 

terima kasih. 

Jakarta, 26 Agustus 2021 

Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia 
(Indonesian Hemophilia Society) 

 

 

 

        Prof. dr. Djajadiman Gatot, Sp.A(K) 

Ketua HMHI Pusat 
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