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LATAR BELAKANG 

Psikiater memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien dalam kondisi yang menantang 

yaitu pasien suspek dan terkonfirmasi COVID-19. Psikiater berisiko lebih tinggi terinfeksi 

COVID-19 dalam upaya membantu, sekaligus terpapar bahaya seperti tekanan psikologis, 

kelelahan, stigma. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) menyadari 

tugas dan tanggung jawab besar ini dan berusaha melindungi anggotanya dan sekaligus 

mencegah kemungkinan penyebaran infeksi ini di fasilitas pelayanan kesehatan di tempat 

mereka bekerja. 

 

RUANG LINGKUP 

Panduan ini ditujukan kepada psikiater dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Psikiater yang bertugas di ruang isolasi suspek dan terkonfirmasi COVID-19 

b. Psikiater yang bertugas di Poliklinik Psikiateri 

c. Psikiater yang bertugas di Rawat Inap Psikiatri 

d. Psikiater yang bertugas di Poli Pegawai RS 

 

PENATALAKSANAAN PSIKIATRI 

A. Psikiater yang bertugas di ruang isolasi suspek dan terkonfirmasi COVID-19 

1. Stres dan gejala psikologis pasien COVID-19 

Pasien konfirmasi COVID-19 umumnya memperlihatkan gejala seperti penolakan, 

penyesalan, ketidakberdayaan, cemas, fobia, iritabilitas dan deprivasi tidur. Beberapa 

memperlihatkan gejala serangan panik. Evaluasi psikologis di ruang isolasi mendapatkan data 

48% pasien konfirmasi COVID-19 mengalami stress psikologis di awal masuk, suatu bentuk 

respon emosi terhadap stres.
1
 Pada pasien kritis, kasus delirium terbanyak. Laporan kasus 

ensefalitis induksi SARS-CoV-2 berhubungan dengan gejala psikologis seperti iritabilitas dan 

perubahan kesadaran.
1 

Alur konsultasi dapat dilihat di lampiran 1.
 

 

2. Evaluasi tanda-tanda krisis psikologis 

Status mental pasien (tingkat stres psikologis, mood, kualitas tidur, perasaan tertekan) 

harus diamati tiap MINGGU setelah masuk dan sebelum lepas rawat
1
. Dapat digunakan 

instrumen periksa mandiri seperti Self-Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20), Patient Health 

Questionnaire 9 (PHQ-9) dan Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7). Instrumen yang 

dipakai klinisi seperti  Hamilton Depression Rating Scale (HAMD), Hamilton Anxiety Rating 
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Scale (HAMA), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Di lingkungan khusus 

seperti ruang isolasi, kami merekomendasikan penggunaan telepon untuk membantu pasien 

mengisi instrumen tersebut. Psikiater dapat melakukan wawancara dan memeriksa dengan 

instrumen secara langsung atau online.
1 

Instrumen swaperiksa dapat dilihat di lampiran 2. 

 

3. Intervensi 

(i) Persiapan 

Saat memasuki ruangan dimana kasus suspek atau konfirmasi COVID-19 berada, 

kenakan: sarung tangan sekali pakai, jubah lengan panjang bersih, masker medis yang 

menutupi mulut dan hidung (N95), perlindungan mata seperti kacamata.
2
 Rumah sakit 

tempat bertugas berkewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) sebagai 

prasyarat pemeriksaan, jika APD tidak tersedia lengkap, maka psikiater tidak akan 

melakukan pemeriksaan tatap muka.  

(ii) Prinsip intervensi dan tatalaksana 

Untuk pasien kategori gangguan mental ringan, dibutuhkan intervensi psikologis. 

Intervensi psikologis self-adjustment seperti latihan relaksasi pernafasan dan latihan 

mindfulness. Untuk pasein kategori gangguan mental sedang ke berat, dilakukan 

intervensi kombinasi obat dan psikoterapi. 
1
 Obat antidepresan generasi baru, ansiolitik 

dan benzodiazepine dapat diberikan untuk memperbaiki mood dan kualitas tidur pasien. 

Obat antipsikotik generasi kedua seperti olanzapine dan quetiapine dapat dipakai untuk 

memperbaiki gejala psikotik.
1
 

(iii) Rekomendasi obat psikotropika untuk pasien usia lanjut 

Pasien usia pertengahan dan usia lanjut dengan COVID-19 sering diperumit dengan 

gangguan fisik seperti hipertensi dan diabetes. Sehingga ketika memilih obat, interaksi 

obat dan efek terhadap pernafasan harus diperhatikan betul. Kami merekomendasikan 

penggunaan citalopram, escitalopram dll. untuk memperbaiki gejala cemas dan depresi; 

benzodiazepine seperti estazolam, alprazolam untuk memperbaiki gejala cemas dan 

kualitas tidur yang terganggu; olanzapin, quetiapine untuk memperbaiki gejala psikotik.
1
 

 

B. Psikiater yang bertugas di unit Rawat Jalan Psikiatri 

Prinsip utama untuk psikiater yang bertugas di rawat jalan psikiatri ada 4 yaitu
3
: 

1. Identifikasi segera kasus potensial COVID-19 

2. Mencegah tranmisi atau infeksi potensial ke pasien dan staf medis lain 
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3. Hindari kontak fisik langsung, termasuk pemeriksaan fisik dan keterpaparan terhadap 

sekresi respiratorik 

4. Isolasi pasien, minta advis spesialis PINERE, tentukan apakah pasien risiko COVID-19 

 

(i) Mengelola dugaan kasus COVID-19 selama konsultasi berlangsung 

Jika pasien rawat jalan diduga mungkin COVID-19 ditemukan ketika sesi konsultasi 

rawat jalan sedang berlangsung, segera keluar dari ruangan, tutup pintu dan cuci tangan 

dengan sabun dan air. Hindari pemeriksaan fisik dari kasus yang dicurigai tersebut. Pasien, 

keluarga yang menyertainya, barang-barang dan limbah apa pun harus tetap berada di 

ruangan dengan pintu tertutup. Sarankan orang lain untuk tidak memasuki ruangan. Jika 

riwayat klinis masih perlu diperoleh atau diselesaikan, lakukan ini melalui telepon. 
3
 

Jika masuk ke kamar atau kontak dengan pasien tidak dapat dihindari dalam keadaan 

darurat, pakailah alat pelindung diri (APD) sejalan dengan tindakan pencegahan kontrol 

infeksi standar, seperti sarung tangan, apron dan masker N95 tahan cairan dan menjaga 

paparan minimum. Semua APD secara penuh harus dibuang sebagai limbah klinis.
3
 

 

(ii) Konsultasi di Poli Rawat Jalan 

Wawancara pasien dilakukan menggunakan APD minimal, menjaga jarak 1 meter 

antara pemeriksa dengan pasien, wawancara dibatasi sekitar 10-15 menit. Jika tersedia 

fasilitas telemedisine di rumah sakit, dorong pasien untuk menggunakan layanan tersebut. 

 

Ketika wawancara telepon sedang dilakukan dengan pasien yang berlokasi di tempat lain 

(misalnya di rumah) dan telah ditentukan bahwa mungkin kasus COVID-19, penilaian tatap 

muka dalam  harus dihindari. Segera hubungi spesialis infeksi PINERE setempat untuk 

membahas cara penilaian yang aman.
3
 Alur layanan telemed psikiatri dapat dilihat di 

lampiran 3.  

 

 Layanan dilakukan di ruang aman oleh dokter dan hasil pelayanan dituliskan dalam 

rekam medis 

 Pasien dapat diminta datang ke RS untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang urgent 

dan/atau dalam kondisi krisis, dengan arahan untuk menjaga kebersihan dan keselamatan 

diri sesuai anjuran pemerinta 
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 Bila pasien berada dalam kondisi krisis maka diarahkan untuk pemeriksaan tatap muka di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) oleh dokter yang bertugas 

 Kondisi krisis yang diarahkan ke IGD berupa gaduh gelisah dan/atau risiko bunuh diri 

tinggi 

 Kondisi krisis berupa kecemasan yang memuncak dan/atau serangan panik diatasi 

menggunakan layanan video call bila pasien memiliki akses 

 Kondisi kecemasan lainnya ditangani menggunakan teknik relaksasi yang dipandu per 

telepon oleh dokter yang bertugas. 

 Panduan melakukan panggilan telepon atau video layanan psikiatri dapat dilihat di 

lampiran 4.  

 Peresepan obat untuk pasien yang stabil kronis dapat dilakukan melalui praktik 

telemedicine, dan resep langsung dikirimkan ke apotik terkait setelah rekam medis pasien 

diisi. Apotik rumah sakit diminta untuk dapat mengeluarkan resep ulangan seperti biasa.  

 Perubahan dosis obat dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan video 

call sehingga dapat ditentukan status mental pasien secara keseluruhan 

 Penghantaran obat dapat dimodifikasi menjadi pengambilan oleh pasien – pasien hanya 

datang ke apotik RS untuk mengambil obat yang telah diresepkan sesuai sistem yang 

berlaku di RS 

 Bagi pasien sedang melakukan swakarantina, maka cari bantuan orang lain untuk 

mengambil resep tersebut dan mengantarnya ke rumah. Obat dapat diletakkan di depan 

pintu sehingga meminimalkan kontak dengan orang lain. Cari tahu kemungkinan layanan 

antar obat ke rumah oleh apotik yang bersangkutan atau mitra lainnya.  

 Berikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai perilaku hidup bersih setah serta 

etika batuk dan bersin untuk mencegah penularan virus. Materi edukasi penting 

disampaikan mengingat pasien psikiatri rentan terinfeksi virus COVID-19 akibat kondisi 

medis kronis yang sering menjadi komorbid (seperti masalah paru, sindrom metabolik, 

dan sindrom genetik lainnya) serta kondisi tempat tinggal yang padat. Pasien dan 

keluarga juga perlu diingatkan mengenai kesinambungan pengobatan, sehingga perlu 

memikirkan stok obat agar jangan sampai kehabisan dan terjadi kekambuhan. 

 

C. Psikiater yang bertugas di Rawat Inap Psikiatri  

Jika pasien rawat inap memiliki gejala COVID-19 di bangsal, laksanakan tindakan 

pencegahan isolasi dengan cara yang sama bahwa mereka akan beroperasi jika seseorang 
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menderita influenza. Jika isolasi diperlukan, kamar milik pasien dapat digunakan. Idealnya 

kamar harus berupa kamar tidur tunggal dengan fasilitas en-suite. 

Sebagian besar perawatan yang diberikan di bangsal akan membutuhkan kontak pribadi 

yang dekat. Ketika seorang pasien menunjukkan gejala COVID-19, langkah-langkah harus 

diambil untuk meminimalkan risiko penularan melalui prosedur kerja yang aman. Staf harus 

menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan yang membawa mereka ke dalam 

kontak pribadi yang dekat, seperti mencuci dan mandi, kebersihan pribadi dan kontak dengan 

cairan tubuh. Celemek, sarung tangan, dan masker bedah anti fluida harus digunakan dalam 

situasi ini. Jika ada risiko percikan, maka pelindung mata akan meminimalkan risiko. 

Jika pasien rawat inap tidak menunjukkan gejala, maka tidak ada peralatan pelindung 

pribadi yang diperlukan di atas dan di luar praktik kebersihan yang normal. Intervensi umum 

dapat mencakup peningkatan aktivitas pembersihan untuk mengurangi risiko virus hadir pada 

permukaan keras, dan menjaga properti berventilasi dengan baik dengan membuka jendela 

kapan pun aman dan sesuai.
3
 

 

D. Psikiater yang bertugas di Poli Pegawai 

Petugas kesehatan terutama yang bekerja di rumah sakit yang merawat orang suspek dan 

konfirmasi COVID-19, rentan terhadap infeksi dan masalah kesehatan mental. Mereka juga 

mengalami ketakutan akan penularan dan penyebaran virus ke keluarga, teman atau sejawat. 

Petugas kesehatan di ruang isolasi dilaporkan memiliki gejala stres pasca trauma, depresi, 

cemas, ketakutan dan frustrasi. 

Petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit merawat pasien terinfeksi harus 

mendapatkan skrining klinis reguler untuk depresi, cemas dan bunuh diri oleh petugas 

kesehatan jiwa. Perawatan kejiwaan yang tepat waktu harus disediakan bagi mereka yang 

mengalami masalah kesehatan mental yang lebih parah. Bagi sebagian petugas kesehatan, 

respons emosional dan perilaku adalah bagian dari respons adaptif terhadap stres yang luar 

biasa, dan teknik psikoterapi seperti yang didasarkan pada model adaptasi stres mungkin bisa 

membantu.
4
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Lampiran 1. Mekanisme Konsultasi Psikiatri untuk Pasien di Ruang Isolasi RS 
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Lampiran 2.  
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GENERALIZED ANXIETY DISORDER-7 versi Indonesia 
 

Selama dua minggu terakhir, 

seberapa sering anda terganggu 

dengan permasalahan berikut? 

(Gunakan tanda“V” untuk 

menunjukkan jawaban Anda) 

 Tidak 

sama 

sekali 

dalam 2 

minggu 

Beberapa 

hari 

dalam 2 

minggu 

Lebih dari 

separuh    

waktu 

dalam 2 

minggu 

Hampir 

setiap 

hari 

dalam 2 

minggu 

1. Merasa gugup, cemas atau 

gelisah 

 0 1 2 3 

2. Tidak mampu menghentikan 

atau mengendalikan rasa 

khawatir 

 0 1 2 3 

3. Khawatir berlebihan tentang 

berbagai hal 

 0 1 2 3 

4. Sulit untuk merasa rileks  0 1 2 3 

5. Begitu gelisah sehingga sulit 

untuk duduk diam 

 0 1 2 3 

6. Menjadi mudah kesal atau 

jengkel 

 0 1 2 3 

7. Merasa khawatir seakan 

sesuatu yang buruk akan 

terjadi 

 0 1 2 3 
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Lampiran 3. Model Layanan Telemed Rawat Jalan Psikiatri 
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Lampiran 4. Panduan Praktik Konsultasi Menggunakan Video Layanan Online 

 

Panduan Praktik Konsultasi Menggunakan Video Layanan Online 

 

Salah satu strategi yang kini dipikirkan secara luas untuk memberi layanan kesehatan sembari 

meminimalkan risiko kontak dengan virus adalah melakukan konsultasi menggunakan video. 

Konsultasi melalui video terbukti aman untuk pasien dengan risiko rendah yang berada di 

luar setting rumah sakit. Adapun untuk konsultasi video di situasi epidemik yang akut 

studinya masih terbatas. Berdasarkan studi yang dilakukan di di Inggris dan Skotlandia, 

konsultasi melalui video memberikan kepuasan yang tinggi baik pada pasien maupun tenaga 

medis, hamper mirip dengan konsultasi klinis yang biasa. Meski tidak tampak memiliki risiko 

keberbahayaan, namun relevansi praktik ini terhadap situasi sekarang, buktinya masih sangat 

terbatas. Hal yang penting untuk menjadikan konsultasi video ini berkualitas baik dan 

memuaskan adalah koneksi teknis yang bagus dan dapat diandalkan. Adanya hambatan 

mayor dalam melakukan konsultasi video (seperti koneksi yang terputus atau tertunda) dapat 

menimbulkan kesan tidak professional dan menimbulkan kekecewaan terhadap layanan. 

Meski demikian, layanan konsultasi video dapat dimobilisasi secara cepat dalam situasi 

gawat darurat sehingga potensial untuk dimanfaatkan.
6-11

 

 

Rekomendasi melakukan konsultasi video
12

 

A. Terkait COVID-19 

 Psikiater sedang melakukan swakarantina dan/atau isolasi mandiri (atau untuk 

melindungi tenaga medis) 

 Pasien diketahui poistif COVID-19 atau sedang dalam isolasi karena memiliki 

riwayat kontak dengan orang yang positif 

 Pasien memiliki gejala yang diduga infeksi COVID-19 

 Pasien dalam kondisi baik secara fisik namun mengalami kecemasan dan 

membutuhkan penentraman tambahan 

 Pasien berada di rumah dengan staf lain yang mendukung dilakukannya konsultasi 

video 

 Ada kebutuhan untuk dukungan jarak jauh sebagai bagian dari upaya memenuhi 

permintaan lokal (missal karena wabah dan kekurangan tenaga lokal) 
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B. Tidak terkait COVID-19 

 Cek rutin untuk penyakit kronis, terutama bila pasien stabil dan memiliki alat 

monitoring di rumah 

 Alasan administratif (misal surat sakit, mengulang obat) 

 Konseling dan layanan sejenis 

 Dokter yang bertugas dengan keterbatasan penanganan melalui telepon biasa 

 Kondisi lainnya yang mempertimbangkan manfaat dan risiko kunjungan langsung 

(missal pada pasein geriatri dengan multi morbiditas, pasien sakit terminal, dsb) 

 

Konsultasi video tidak direkomendasikan pada keadaan: 

 Menilai pasien yang dalam kondisi berpotensi mengalami masalah serius, berisiko tinggi 

dan membutuhkan pemeriksaan fisik (termasuk pasien COVID-19 yang buruk) 

 Pasien memiliki komorbiditas yang dapat menyulitkan penggunaan teknologi, misal 

pasien yang delirium, kebingungan hebat, atau anxietas berat KECUALI ada bantuan 

dari keluarga atau pelaku rawat lain 

 Pasien yang memiliki gangguan pendengaran mungkin akan sulit mengamati video, 

namun bila mereka mampu membaca gerak bibir maka konsultasi video bisa bermanfaat 

 

Mempersiapkan Konsultasi Video di Tempat Kerja 

A. Membuat Keputusan dan Perencanaan 

 Latihan dengan berbagai pertemuan 

 Libatkan manajer praktik, klinisi, dan staf administrasi 

 Menyepakati layanan yang akan diberikan melalui video dan perangkat yang 

digunakan 

 Memastikan staf tahu apa yang perlu dilakukan dan mempertimbangkan masukan 

mereka 

 Membuat jejaring dengan tim dukungan teknologi informasi setempat 

 

B. Memasang Perangkat Teknologi 

 Sambungan internet, kamera, mikrofon 

 Perangkat keras dan lunak lainnya 

 Bila bekerja dari luar rumah sakit, pastikan system teknologi menunjang 

 Buat informasi kepada pasien tentang teknologi apa saja yang mereka butuhkan 
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C. Menyiapkan Alur Kerja 

 Memperbarui informasi di web mengenai konsultasi video 

 Memperbarui template klinik sehingga metode konsultasi ini diketahui oleh pasien 

 Buat kode perjanjian khusus 

 Buat ruang untuk meletakkan catatan perjanjian yang sudah dilakukan dan yang 

belum 

 Buat pengaturan untuk kontak perorangan, pastikan resep dikirim ke apotik secara 

langsung 

 Buat rencana cadangan – misal kontak per telepon 

D. Melatih dan Mencoba 

 Seluruh staf dilatih dan mencoba sistem yang baru 

 Psikiater memiliki semua alat dan isntrumen pemeriksaan yang dibutuhkan di ruangan 

kerja 

 Aspek teknis sudah diuji coba dengan dummy call 

 Uji coba proses layanan 

 Uji coba oleh pasien 

 

Melakukan Konsultasi Berkualitas Tinggi 

A. Sebelum Konsultasi 

 Konfirmasi bahwa metode ini tepat (lihat rekomendasi di atas) 

 Memilih ruangan yang privat dengan pencahayaan cukup, minta pasien melakukan 

hal yang sama 

 Meminta nomer telepon pasien untuk berjaga-jaga bila koneksi video terputus 

 Pastikan psikiater memiliki akses ke rekam medis pasien 

 Pada hari pelaksanaan, cek koneksi 

B. Memulai Konsultasi 

 Inisiasi konsultasi dengan menghubungi pasien 

 Lakukan pengecekan bersama pasien terkait koneksi 

 Membuat dan merekam persetujuan verbal untuk dilakukannya konsultasi video 

 Memperkenalkan seluruh orang yang ikut menyimak konsultasi tersebut, termasuk 

mereka yang tidak terlihat di kamera. Minta pasien melakukan hal yang sama 

 Yakinkan pasien bahwa konsultasi akan berlangsung semirip mungkin dengan 

konsultasi klinis yang biasanya 
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C. Melakukan Konsultasi Video 

 Tidak perlu selalu melihat ke kamera, dapat melihat ke layar saja 

 Informasikan ke pasien bila sesekali kita menulis atau membaca hal lain di layar 

 Membuat catatan rekam medis seperti konsultasi biasanya 

D. Menutup Konsultasi 

 Berhati-hati ketika meringkas poin kunci hasil pembahasan karena bisa saja ada hal 

yang luput karena gangguan koneksi 

 Minta pasien untuk mengklarifikasi hal yang sudah disampaikan 

 Mengonfirmasi dan merekam kepuasan pasien untuk kembali menggunakan 

konsultasi video di waktu yang akan datang 

 Beritahu pasien bila akan menutup dan sampaikan salam perpisahan 

 

 

Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan 

Penggunaan alat komunikasi seperti WhatsApp dimungkinkan digunakan untuk bertukar 

informasi terkait pekerjaan selama masa merespons wabah COVID-19. Adapun 

penggunaannya perlu dibatasi agar informasi yang disampaikan tidak overload dan memicu 

terjadinya burnout. Bila Rumah Sakit telah memiliki sistem rekam medis elektronik, maka 

hal tersebut dapat dioptimalkan untuk mendokumentasikan layanan yang sudah diberikan ke 

pasien psikiatri. Untuk memudahkan staf yang bekerja dari tempat lain (missal karena harus 

karantina), maka akses tersebut sebaiknya dibuka agar dapat digunakan dari lokasi di luar 

rumah sakit, sehingga layanan psikiatri akan tetap bisa dioptimalkan dengan layanan jarak 

jauh. 

 

Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan risiko 

transmisi infeksi adalah dengan
5
: 

1. Ronde bangsal digital – akses rekam medis elektronik secara jarak jauh, pemberian 

instruksi langsung di rekam medis pasien menggunakan akun staf yang bertugas 

2. Pertemuan tim multidisiplin secara digital – berbagi informasi mengenai kebutuhan 

perawatan pasien 

 

  



17 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

1. Liang T et al. Handbook of COVID-19 prevention and treatment. Zhejiang University 

School of Medicine. Maret 2020. 

2. WHO. Materi komunikasi risiko COVID-19 untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Maret 

2020. 

3. Royal College of Psychiatrists. Information for psychiatrist and other professional 

working in mental health settings (COVID-19). https://www.rcpsych.ac.uk/about-

us/responding-to-COVID-19/guidance-for-psychiatrists-and-other-professionals-working-

in-mental-health-settings-(COVID-19) 

4. Xiang YT et al. Timely mental health care for novel 19 corona virus outbreak is urgently 

needed. The Lancet Vol 7, March 2020. 

5. Maguire J. Getting Our Communication Tools Right. Blog; Technology in the NHS 

Department of Health and Social Care. Maret 2020. 

https://healthtech.blog.gov.uk/2020/03/20/getting-our-communication-tools-right/ 

 

6. Greenhalgh T, Wherton J. Greenhalgh T, Wherton J. Evaluation of Attend Anywhere in 

Scotland 2019-20. Oxford: Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, March 

2020. 2020. 

7. Greenhalgh T, Wherton J, Shaw S, et al. Video consultations for COVID-19: British 

Medical Journal Publishing Group, 2020. 

8. Seuren LM, Wherton J, Greenhalgh T, et al. Physical Examinations via Video for Patients 

With Heart Failure: Qualitative Study Using Conversation Analysis. Journal of Medical 

Internet Research 2020;22(2):e16694 

9. Morrison C, Archer H. Coronavirus resilience planning: Use of Near Me video consulting 

in GP practices. . Edinburgh: Scottish Government (Technology Enabled Care 

Programme), March 2020. Accessed 17.3.20 at 

https://tec.scot/wpcontent/uploads/2020/03/Near-Me-COVID19-Primary-Care-Guidance-

v1.pdf. 

10. Anonymous. Quick guide for patients on video consultations. London: Barts Health. 

Accessed 17.3.20 at https://www.bartshealth.nhs.uk/video-consultations-forpatients. 

11. Chorin E, Padegimas A, Havakuk O, et al. Assessment of Respiratory Distress by the 

Roth Score. Clinical cardiology 2016;39(11):636-39. 

https://www.rcpsych.ac.uk/about-us/responding-to-covid-19/guidance-for-psychiatrists-and-other-professionals-working-in-mental-health-settings-(covid-19)
https://www.rcpsych.ac.uk/about-us/responding-to-covid-19/guidance-for-psychiatrists-and-other-professionals-working-in-mental-health-settings-(covid-19)
https://www.rcpsych.ac.uk/about-us/responding-to-covid-19/guidance-for-psychiatrists-and-other-professionals-working-in-mental-health-settings-(covid-19)
https://tec.scot/wpcontent/uploads/2020/03/Near-Me-Covid19-Primary-Care-Guidance-v1.pdf
https://tec.scot/wpcontent/uploads/2020/03/Near-Me-Covid19-Primary-Care-Guidance-v1.pdf
https://www.bartshealth.nhs.uk/video-consultations-forpatients


18 
 

12. Greenhalgh T . Video consultations: a guide for practice. Maret 2020. 

https://bjgplife.com/wp-content/uploads/2020/03/Video-consultations-a-guide-for-

practice.pdf 

 

https://bjgplife.com/wp-content/uploads/2020/03/Video-consultations-a-guide-for-practice.pdf
https://bjgplife.com/wp-content/uploads/2020/03/Video-consultations-a-guide-for-practice.pdf

	SK No.010(2020)- SK PDSKJI Panduan Penatalaksanaan Untuk Psikiater - Era Epidemi Covid 19.pdf
	PANDUAN PENATALAKSAAN UNTUK PSIKIATER 2020 ver7_Edited.pdf

