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GAMBARAN KUNJUNGAN PASIEN PEDIATRIK OFTALMOLOGI DAN 

STRABISMUS SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19 

 

Abstract: The spread of severe acute respiratory syndrome-related corona virus 2 

(SARS-Cov-2) in Indonesia had a major impact on health services, including 

ophthalmology services. The increased risk of virus transmission during 

ophthalmological examinations and operations is one of the reasons for the change 

in protocol of services and the number of services. 

Purpose: To describe the pediatric ophthalmology and strabismus division visits 

before and after the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. 

Methods: A cross sectional descriptive study using secondary data. Data number 

of pediatric ophthalmology and strabismus patients visit, diagnosis and surgical 

procedure from outpatient clinic and emergency departement (ED) were obtained. 

Results: The average number of visits for all Pediatric Ophthalmology-Strabismus 

patients before the COVID-19 pandemic was 2,171.7 patients/month. Decrease in 

the number of patient visits by 47.83% to 1,132.9 patients/month. The average 

number of surgical procedure before the pandemic was 154.53 surgeries per month, 

this number decreased by 74.9% to 79.7 per month. Trauma to the eye and orbit 

was the most frequent diagnosis of pediatric ED patients both before and after the 

pandemic, which was around 39.27 and 31.56 cases/month. 

Conclusions: The number of visits to Pediatric Ophthalmology and Strabismus 

patients before and after the pandemic has been decreased, both at outpatient visits 

and ED visits. The number of surgical procedure also experienced a decrease in 

this pandemic situation. 

Keywords: pediatric opthalmology and strabismus, COVID-19, pandemic, 

ophthalmic practice. 

 

PENDAHULUAN 

     Persebaran kasus COVID-19 di 

Indonesia, memberikan dampak yang 

besar pada sistem pelayanan 

kesehatan, termasuk pelayanan 

oftalmologi. Risiko transmisi virus 

yang meningkat dalam pelaksanaan 

pemeriksaan oftalmologi dan operasi 

menjadi salah satu alasan berubahnya 

sistem pelayanan dan jumlah 

kunjungan pasien. American 

Academy of Ophthalmology (AAO) 

telah mengeluarkan panduan praktik 

dan daftar prosedur operasi 

kegawatdaruratan mata yang dapat 

dilanjutkan pada masa pandemi 

COVID-19. Penurunan jumlah pasien 

rawat jalan diprediksikan AAO 

berkurang hingga >75%  dan terbatas 

pada pelayanan gawat darurat.1,2 

     Kasus pertama COVID-19 di 

Indonesia ditemukan pada 14 Maret 

2021 di Kota Depok. Dalam rangka 

menekan persebaran virus COVID-19 

kegiatan pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB) mulai diterapkan di 

sejumlah wilayah di Indonesia. 

Gubernur Anies Baswedan 

menetapkan PSBB Jakarta mulai 10 

April 2021 dan berdasarkan 

Keputusan Gubernur No. 443/Kep-

240-Hukham/2020 pemberlakuan 

PSBB di daerah Kota Bandung, Kota 

Cimahi, Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat, dan 

Kabupaten Sumedang mulai 
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dilaksanakan pada 22 April 2020. 

Penurunan jumlah kunjungan dan 

jumlah operasi memiliki dampak  

pada risiko penurunan tajam 

penglihatan dan perburukan kondisi 

oftalmologi pasien. Kondisi ini juga 

memberikan dampak pada sistem 

pengajaran oftalmologi di Indonesia, 

terutama pelatihan operasi bagi 

residen.1–3 Tujuan penelitian ini 

adalah untuk memaparkan gambaran 

kunjungan pasien pediatrik 

oftalmologi dan strabismus sebelum 

dan setelah terjadi pandemi COVID-

19. 

 

METODE 

     Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional cross 

sectional yang dilakukan di Pusat 

Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit 

Mata Cicendo Bandung, Indonesia. 

Data merupakan data sekunder yang 

diambil dari divisi informasi dan 

teknologi (IT) untuk pasien pediatrik 

oftalmologi dan strabismus periode 

2019 dan 2020. Data yang diambil 

merupakan data jumlah kunjungan 

dan data diagnosis pasien pediatrik 

oftalmologi dan strabismus baik di 

poliklinik reguler Pediatrik 

Oftalmologi dan Strabismus (PO-S), 

poliklinik eksekutif paviliun 

(Paviliun), maupun pasien pediatrik 

oftalmologi yang datang ke Instalasi 

Gawat Darurat (IGD PO). Data 

diagnosis menggunakan International 

Classification of Disease-10 (ICD-

10) tahun 2020. Data jumlah operasi 

dan jenis tindakan divisi pediatrik 

oftalmologi dan strabismus juga 

dicatat pada penelitian ini.  

    Data dipisahkan sesuai kondisi 

pandemi yaitu sebelum terjadi 

pandemi COVID-19 dan setelah 

terjadinya pandemi. Bulan April 

merupakan awal penerapan PSBB di 

wilayah Jawa Barat, sehingga peneliti 

menetapkan bulan Maret-April 

sebagai batas. Data diolah 

menggunakan Microsoft Excel dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

 

HASIL 

     Total terdapat 42.771 kunjungan 

pasien pediatrik dan oftalmologi pada 

tahun 2019 dan 2020 baik di 

poliklinik reguler PO-S, IGD PO, 

maupun paviliun. Total kunjungan 

pada tahun 2019 adalah 26.618 

kunjungan dan 16.153 di tahun 2020. 

Bulan Maret 2020 merupakan batas 

antara sebelum terjadinya pandemi 

COVID-19 dan setelah pandemi 

berkaitan dengan pemberlakuan 

PSBB di sejumlah wilayah Jawa 

Barat. Rata-rata jumlah kunjungan 

seluruh pasien Pediatrik Oftalmologi-

Strabismus sebelum pandemi adalah 

2.171,7 pasien/bulan. Penurunan 

jumlah rata-rata kunjungan pasien 

sebesar 47,83% menjadi 1.132,9 

pasien/bulan. Penurunan jumlah 

kunjungan pasien paling banyak 

terjadi pada kunjungan paviliun, yaitu 

sebesar 52,66%, diikuti oleh 

poliklinik reguler PO-S 48,48% dan 

IGD PO 19,10% (Tabel 1).  

 
Tabel 1. Rata-rata jumlah kunjungan 

pasien sebelum dan setelah 

pandemi 
 Rata-rata jumlah 

kunjungan/bulan Selisih 

(%) Sebelum 

COVID 

Setelah 

COVID 

Poli PO-S 1499,4 772,6 -48,48 

Paviliun 546,9 258,9 -52,66 

IGD PO 125,4 101,4 -19,10 

Total 2171,7 1132,9 -47,83 

 

     Grafik 1 menunjukkan perubahan 

jumlah kunjungan pasien pediatrik 
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oftalmologi dan strabismus secara 

keseluruhan (poliklinik reguler PO-S, 

paviliun, dan IGD PO). Total 

kunjungan terendah terdapat di bulan 

April yaitu 409 pasien, menurun 

sebesar 72,02% dibandingkan bulan 

sebelumnya. Jumlah kunjungan 

pasien meningkat kembali sebesar 

186,64% menjadi 1244 pasien di 

bulan Mei, walaupun jumlah ini lebih 

rendah dibandingkan dengan bulan 

Mei di tahun 2019 yaitu 2130 pasien.`

 

 
Grafik 1.  Jumlah seluruh kunjungan pasien Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus 

(Total pasien poliklinik reguler PO-S, poliklinik eksekutif PO-S, dan IGD-

PO) tahun 2019 dan 2020. 

 

 
Grafik 2.  Jumlah kunjungan pasien poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus (poliklinik reguler PO-S dan poliklinik eksekutif PO-S) serta 

pasien IGD-PO tahun 2019 dan 2020. 

 

2348
1993 1911

2044
1774

2103

2915

2311 2237

2615

2194 2173

2532

1963
1462

409 434

1244 1361 1380 1477

1150

1467
1274

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

Jumlah Seluruh Kunjungan Pasien

Pediatrik-Oftalmologi Strabismus

2019 2020

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik PO dan IGD PO

IGD 2019 IGD 2020

Poliklinik 2019 Poliklinik 2020



4 

 

 
 

     Grafik 2 menggambarkan jumlah 

kunjungan pasien di poliklinik 

(poliklinik PO-S dan paviliun) dan 

IGD PO. Penurunan jumlah 

kunjungan sebesar 75,17% terjadi di 

poliklinik PO pada bulan April 2020, 

dari 1.361 pasien di bulan Maret 2020 

ke 338 pasien di bulan April 2020. 

Pada bulan Mei 2020 jumlah 

kunjungan meningkat 2,07% menjadi 

345 pasien dan meningkat 227,25% di 

bulan Juni 2020 menjadi 1.129 

pasien. Kunjungan di IGD PO di 

bulan April 2020 hanya mengalami 

penurunan sebesar 29,70% dari 101 

pasien di bulan Maret 2020 menjadi 

71 pasien di April 2020. Kunjungan di 

IGD PO kembali meningkat 25,35% 

menjadi 89 pasien di bulan Mei. 

 
Tabel 2. Sepuluh rata-rata jumlah tindakan operasi per bulan terbanyak. 

 

     Jumlah total operasi pada tahun 

2019 adalah 1.826 tindakan, dan 

1.209 tindakan di tahun 2020. Rata-

rata jumlah tindakan operasi sebelum 

pandemi adalah 154,53 operasi per 

bulan. Jumlah ini berkurang sebesar 

74,9% menjadi 79,7 tindakan per 

bulan setelah pandemi menyerang 

Indonesia. Tindakan yang paling 

banyak dilakukan baik sebelum 

maupun setelah pandemi adalah 

pemeriksaan dalam pembiusan / 

examination under anasthesia (EUA) 

dengan atau tanpa foto retina yaitu 

53,1 tindakan/bulan pada masa 

sebelum, turun sekitar 42,49% 

menjadi 30,6 tindakan/bulan. Dari 

sepuluh tindakan operasi terbanyak, 

tindakan operasi strabismus memiliki 

penurunan paling banyak, yaitu 

sekitar 67,95%, hal ini menjadikan 

operasi strabismus dari tindakan 

terbanyak ke-5 menjadi ke-8. Insisi 

kuretase juga mengalami penurunan 

dari tindakan dengan rata-rata 

perbulan ke-4 terbanyak menjadi ke-5 

setelah pandemi. Tindakan atas 

indikasi trauma seperti penjahitan 

kelopak mata meningkat 50,79% per 

bulannya, untuk kasus ruptur kornea 

dan/atau sklera penurunan jumlah 

didapatkan sebesar 25,68%, 

sedangkan untuk penjahitan 

konjungtiva tidak mengalami 

penurunan maupun peningkatan. Data 

perbandingan rata-rata jumlah 

tindakan sebelum dan setelah 

pandemi terdapat pada Tabel 2. 

     Grafik 3 menunjukkan tren jumlah 

tindakan operasi divisi Pediatrik 

Oftalmologi dan Strabismus tiap 

bulannya pada tahun 2019 dan 2020. 

Dibandingkan dengan bulan Februari 

2020, jumlah tindakan operasi 

mengalami penurunan sebesar 

64,95% pada Maret 2020 menjadi 75 

Jenis Tindakan 
Rata-rata jumlah tindakan per bulan Persentase 

selisih Sebelum pandemi Setelah pandemi 

EUA +- foto retina 53,1 30,6 -42,49 

Katarak dan lensa 41,1 19,1 -53,54 

Pengangkatan jahitan 23,9 8,7 -63,69 

Insisi kuretase kalazion 7,2 4,0 -44,44 

Strabismus 5,2 1,7 -67,95 

Ruptur kornea dan/atau sklera 4,9 3,7 -25,68 

Glaukoma 4,7 4,6 -3,76 

Probing dan Syringing  2,6 1,0 -61,54 

Ekstirpasi tumor 2,5 1,6 -36,94 

Jahit Kelopak Mata 1,4 2,1 50,79 
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tindakan dan menurun kembali 

90,67% pada April 2020 menjadi 7 

tindakan operasi. Peningkatan 

tindakan operasi meningkat sebesar 

214,29% di bulan Mei 2020 menjadi 

22 tindakan dan terus merangkak naik 

di bulan selanjutnya menjadi 64 

tindakan atau meningkat sekitar 

190,91% jika dibandingkan dengan 

bulan sebelumnya. 

 

 
Grafik 3.  Jumlah tindakan operasi divisi poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus tahun 2019 dan 2020. 

   

     Tabel 3 dan Tabel 4 merupakan 

data diagnosis kasus terbanyak pada 

pelayanan poliklinik yaitu poliklinik 

reguler dan poli eksekutif paviliun, 

serta pada pelayanan IGD-PO 

berdasarkan kode ICD-10 tahun 2020. 

Pelayanan dengan jumlah kasus 

tertinggi terdapat pada pasien dengan 

kode ICD-10 Z.09 yaitu pemeriksaan 

paska perawatan dan operasi dengan 

rata-rata 838,13 kasus/bulan, hal ini 

mengalami penurunan 44,86% saat 

pandemi terjadi menjadi 462,11 

kasus/bulan. Penurunan kasus 

terbanyak terjadi pada kasus stenosis 

dan insufisiensi saluran air mata 

(ICD-10 H04.5), konjungtivitis (ICD-

10 H.10) dan gangguan korteks visual 

(ICD-10 H47.6). Terdapat satu 

diagnosis yang tidak mengalami 

penurunan jumlah kasus, 

kebalikannya, mengalami 

peningkatan 21,35% dari rata-rata 7,6 

kasus/bulan menjadi 9,22 kasus/bulan 

yaitu pasien dengan retinopati 

prematuritas. Sebelum pandemi 

retinopati prematuritas menempati 

urutan rata-rata kasus per bulan 

terbanyak ke-18 diagnosis terbanyak, 

setelah pandemi meningkat menjadi 

urutan ke-11. 

     Trauma pada mata dan orbit 

merupakan diagnosis pasien IGD-PO 

dengan rata-rata jumlah kasus 

perbulan terbanyak baik sebelum 

maupun setelah terjadinya pandemi 

yaitu sekitar 39,27 dan 31,56 

kasus/bulan, mengalami penurunan 

sekitar 19,64%. Jumlah penurunan 

kasus mayoritas ditemukan pada 

pasien dengan diagnosis hordeolum 

dan inflamasi kelopak mata sebesar 

100%, diikuti oleh diagnosis 

konjungtivitis yang mengalami rata-

137 141

194

148 140

110

202

155
143 145

165
146

203
214

75

7
22

64

89 82

110

87

138
118

0

50

100

150

200

250

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

Jumlah Tindakan Operasi 
Divisi Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus

2019 2020



6 

 

 
 

rata penurunan 82,19% 

kasus/bulannya. 

 

 

 
Tabel 3. Dua puluh kasus poliklinik PO-S dengan rata-rata terbanyak sebelum dan 

setelah terjadi pandemi. 

No. 
 Kode 

ICD 

Poliklinik reguler dan eksekutif Rata-rata/Bulan  

Diagnosis 
Sebelum 

Covid 

Setelah 

Covid 

% 

Selisih 

1. Z09 

Follow-up examination after treatment 

for conditions other than malignant 

neoplasms 

838,13 462,11 -44,86 

2. H52.2 Astigmatism 292,73 126,00 -56,96 

3. Z96.1 Presence of intraocular lens 151,13 58,89 -61,04 

4. H10 Conjunctivitis 145,27 41,56 -71,39 

5. H00 Hordeolum and chalazion 69,93 35,33 -49,48 

6. H52.1 Myopia 63,20 37,00 -41,46 

7. H53.0 Amblyopia ex anopsia 40,47 22,22 -45,09 

8. Z01.0 Examination of eyes and vision 35,33 18,89 -46,54 

9. H50 Other strabismus 28,73 22,33 -22,27 

10. H16 Keratitis and corneal ulcer 27,07 15,00 -44,58 

11. H04.5 
Stenosis and insufficiency of lacrimal 

passages 
15,40 0,00 -100,00 

12. H17.8 Other corneal scars and opacities 12,13 4,78 -60,62 

13. H47.6 Disorders of visual cortex 8,80 3,33 -62,12 

14. H40.5 
Glaucoma secondary to other eye 

disorders 
8,67 4,67 -46,15 

15. H27.0 Aphakia 8,47 5,11 -39,63 

16. H47.2 Optic atrophy 8,00 4,22 -47,22 

17. H50.3 Intermittent heterotropia 8,00 5,22 -34,72 

18. H35.1 Retinopathy of prematurity 7,60 9,22 21,35 

19. H44.2 Degenerative myopia 7,53 0,00 -100,00 

20. Q12.0 Congenital cataract 7,13 4,11 -42,37 

 

Tabel 4. Sepuluh kasus IGD-PO dengan rata-rata terbanyak sebelum dan 

sebelah terjadi pandemi 

No. 
Kode 

ICD 

IGD PO Rata-rata/bulan 
% 

Selisih Diagnosis 
Sebelum 

covid 

Setelah 

covid 

1. S05 Injury of eye and orbit 39,27 31,56 -19,64 

2. H10 Conjunctivitis 24,33 4,33 -82,19 

3. W44.0 
Foreign body  entering into or though eye 

or natural orifice 
16,27 8,44 -48,09 

4. H11.3 Conjunctival haemorrhage 8,53 3,89 -54,43 

5. T15.0 Foreign body in cornea 6,60 3,89 -41,08 

6. W22.0 Striking against or struck by other objects 6,00 4,56 -24,07 

7. H21.0 Hyphaema 5,33 3,00 -43,75 

8. H00.0 
Hordeolum and other deep inflammation 

of eyelid (abscess, furuncle , stye) 
4,87 0,00 -100,00 

9. H16 Keratitis 4,87 1,67 -65,75 

10. T26.1 Burn of cornea and conjunctival sac 4,47 4,11 -7,96 
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DISKUSI 

     Rekomendasi AAO pada 18 Maret 

2020 menghimbau dokter mata untuk 

membatasi pemeriksaan rutin dan 

tindakan operasi serta pasien rawat 

inap hanya untuk kondisi mata yang 

mendesak dan darurat telah 

diterapkan di seluruh dunia, termasuk 

di Indonesia. PMN RS. Mata Cicendo 

telah menerapkan pembatasan jumlah 

kunjungan pasien non emergensi di 

poliklinik reguler, poliklinik 

eksekutif dan operasi elektif dalam 

rangka meminimalisir transmisi virus 

COVID-19. Berdasarkan keputusan 

pemerintah pusat dan pemerintah 

derah terkait PSBB serta rekomendasi 

AAO, maka kebijakan pembatasan 

jumlah pasien poliklik dan juga 

operasi elektif serta memberlakukan 

sistem bekerja dari rumah/work from 

home (WFH) untuk sebagian 

pegawai. Pelayanan yang bersifat 

gawat darurat tetap dibuka tanpa 

adanya pembatasan. Dapat terlihat 

pada hasil penelitian bahwa 

pelayanan poliklinik mengalami 

penurunan jumlah kunjungan sebesar 

75,17% dari 1.361 pasien di bulan 

Maret 2020 ke 338 pasien di bulan 

April 2020. Pelayanan di IGD-PO 

mengalami penurunan sebesar 

29,70% dari 101 pasien di bulan 

Maret 2020 menjadi 71 pasien di 

April 2020. Penurunan ini dapat 

disebabkan karena himbauan 

pemerintah untuk tetap di rumah. 

Studi Megan et al di United Kingdom 

menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan jumlah kunjungan pasien 

poliklinik pediatrik oftalmologi 

sebesar 87,2% pada puncak pertama 

pandemi.3,4 

     Secara keseluruhan, kunjungan 

IGD berkurang 19,10% setelah 

terjadinya pandemi jika dibandingkan 

dengan sebelum pandemi. Penelitian 

Jade et al yang meneliti perubahan 

kunjungan IGD jika dibandingkan 

dengan tahun sebelum terjadinya 

pandemi, kunjungan berkurang 

sebesar 32%, atau berkurang 18 

pasien per harinya, namun penelitian 

tersebut mengacu kepada IGD 

pelayanan mata secara keseluruhan 

tidak terbatas pada layanan pediatrik 

oftalmologi. Studi Meghan et al di 

John Hopkins menunjukkan bahwa 

kunjungan divisi pediatrik 

oftalmologi menunjukkan penurunan 

jumlah visit yang signifikan dengan p 

< 0,001.5–7 

     Perubahan jumlah kasus 

berdasarkan kode diagnosis ICD-10 

menunjukkan selisih yang besar, baik 

pada kunjungan di poliklinik 

(poliklinik PO reguler dan poliklinik 

PO eksekutif paviliun) maupun di 

IGD sebelum dan setelah terjadinya 

pandemi COVID-19 di Indonesia. 

Sebagian besar kasus mengalami 

penurunan jumlah, namun terdapat 

satu jenis kasus yang mengalami 

peningkatan sebesar 21,35% dari 7,60 

kasus/bulan naik menjadi 9,22 

kasus/bulan yaitu kasus retinopati 

prematuritas. Studi Iason et al di 

Boston Children’s Hospital 

menunjukkan bahwa pemeriksaan 

skrining pada bayi prematur (<31 

minggu) meningkat dari 82 bayi di 

tahun 2019 menjadi 97 di tahun 2020 

pada bayi yang di rawat inap. 

Pemeriksaan retiopati prematuritas 

pada bayi yang di rawat inap menurun 

dari 280  menjadi 228 kasus pada 

2019 dan 2020. Pemeriksaan pada 

pasien poliklinik, baik pemeriksaan 

skrining bayi prematur maupun 

pemeriksaan retinopati prematuritas 

mengalami penurunan jumlah 

kunjungan. Jumlah bayi skring 
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berkurang dari 70 menjadi 38 pasien, 

begitujuga dengan pemeriksaan 

retinopati prematuritas berkurang dari 

113 menjadi 53 pasien. Studi Katotch 

et al di India juga menunjukkan 

penurunan jumlah bayi yang 

dilakukan pemeriksaan skrining baik 

pada kunjungan poliklinik (396 dan 

87, p = 0,001), maupun pada pasien 

yang dirawat inap di Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU) (241 dan 

169, p = 0,001) pada periode waktu 

pre COVID-19 (1 Januari – 23 Maret 

2020) dan paska terjadinya pandemi 

COVID-19 (24 Maret-31 Mei 

2020).8,9 

     Diagnosis kasus terbanyak di IGD-

PO baik sebelum maupun setelah 

masuknya virus Corona ke Indonesia 

adalah trauma pada mata dan orbit 

39,27 menjadi 31,56 kasus/bulan dan 

mengalami penurunan jumlah kasus 

sekitar 19,64%, diikuti oleh 

konjungtivitis dan benda asing pada 

mata. Studi Khushali et al 

menunjukkan bahwa jumlah 

kunjungan IGD PO mengalami 

penurunan sebesar 51% jika 

membandingkan antara awal bulan 

Maret dengan akhir bulan Maret, 

dengan kasus kunjungan terbanyak 

adalah trauma mata (22,5%), 

konjungtivitis (18,6%), dan kalazion/ 

hordeolum(12,5%). Penurunan 

jumlah kasus terbanyak terjadi pada 

pasien dengan diagnosis 

kalazion/hordeolum yaitu sebesar 

83,5%, hal ini serupa pada studi kami 

yang menunjukkan penurunan rata-

rata jumlah kasus sebesar 100% jika 

dibandingkan sebelum pandemi.6,10 

     Jumlah tindakan terbanyak pada 

studi kami adalah EUA dengan atau 

tanpa foto retina. Abhisek 

memaparkan indikasi untuk 

dilakukan EUA adalah pada pasien 

yang tidak kooperatif dan memiliki 

ambang nyeri yang rendah.  Beberapa 

kasus yang menjadi indikasi EUA 

adalah glaukoma kongenital, katarak 

kongenital, mikroftalmia, 

megalokornea, dan retinoblastoma. 

Abhisek juga menyebutkan bahwa 

walaupun EUA dilakukan untuk 

memeriksa kasus non gawat darurat, 

kasus-kasus tersebut sangat sensitif 

dengan perubahan waktu serta dapat 

mempengaruhi prognosis visual 

pasien jika ditunda.11,12 

     AAO kembali mengeluarkan 

rekomendasi pada 17 April 2020 

untuk mempertimbangkan 

pembukaan praktik oftalmologi, 

namun hal tersebut disesuaikan 

dengan kondisi daerah masing-

masing, keputusan pemerintah, 

kebijakan institusi yang berlaku, 

ketersedian tes, dan kesediaan 

individu seorang oftalmologis. 

Penundaan pemeriksaan pada pasien 

pediatrik oftalmologi dapat 

menimbulkan potensi perburukan 

kondisi hingga menimbulkan risiko 

kehilangan penglihatan permanen 

seperti katarak, uveitis, dan 

ambliopia. Suatu institusi kesehatan 

perlu memberlakukan protokol 

pemeriksaan pasien yang baik 

sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya transmisi virus dalam 

rangka melindungi pasien dan juga 

tenaga medis. Penggunaan proteksi 

personal termasuk menggunakan 

masker dan pelindung mata, 

menghindari pasien berbicara pada 

saat dilakukan pemeriksaan dengan 

lampu celah, pemasangan pelindung 

plastik pada lampu celah, penggunaan 

disinfektan berkala, menjaga jarak di 

ruang tunggu pasien, mengurangi 

jumlah staff, dan kontrol administrasi 

dengan mengidentifikasi pengunjung 
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yang teridentifikasi COVID-19 

merupakan langkah-langkah yang 

dapat diterapkan dalam mencegah 

transmisi virus.4,5,13–15 

     Limitasi dalam penelitian ini 

adalah waktu studi yang kurang 

panjang, studi akan mendapatkan 

gambaran data yang lebih luas jika 

mengikutsertakan data tahun 2021 

diharapkan dapat memberi gambaran 

kunjungan pasien pediatrik 

oftalmologi terkini. Kedua, pada 

diagnosis kasus pasien, kode yang 

digunakan adalah kode ICD-10 tahun 

2020, penggunaak kode ICD-10 tahun 

2021 memiliki direktori kasus pasien 

yang lebih beragam sehingga dapat 

menggambarkan kasus pasien lebih 

mendetil. Ketiga, studi ini merupakan 

studi deskriptif, penelitian analisis 

lanjutan dibutuhkan. 

 

KESIMPULAN 

     Jumlah kunjungan pasien 

Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus 

sebelum dan setelah terjadinya 

pandemi mengalami penurunan, baik 

pada kunjungan poliklinik maupun 

kunjungan IGD-PO. Sebagian besar 

kasus menunjukkan penurunan 

jumlah kasus, kecuali pada kasus 

dengan retinopati prematuritas yang 

mengalami peningkatan jumlah 

kasus. Jumlah tindakan operasi divisi 

PO juga mengalami penurunan 

jumlah tindakan. Penelitian analisis 

lanjutan diperlukan agar 

mendapatkan gambaran yang lebih 

detil. 
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