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MERS 
WASPADA !!! 

DEFINISI 
MERS merupakan penyakit saluran napas 

akut berat yang dapat mematikan. MERS 

merupakan singkatan Middle East 

Respiratory Syndrome karena penyakit ini 

dikenal awalnya bermula di Timur Tengah 

yang menyebar pada Jama’ah Haji dan 

Umroh.  

PENYEBAB 
Virus MERS-CoV sampai saat ini masih 

belum diketahui sumber penularannya, 

pernah dijumpai infeksi pada unta, 

kelelawar, kucing dan monyet. 

Penularan antar manusia dapat melalui 

udara (batuk dan bersin), memegang 

benda yang tercemar dari percikan ludah 

serta muntahan.  

PEMERIKSAAN 
Bila terdapat gejala yang              

mencurigakan, segera periksakan ke 

RS terdekat untuk dilakukan: 

1. Pemeriksaan Fisik 

2. Foto Polos Dada 

3. Pemeriksaan Laborat Darah 

4. Hapusan Tenggorok, dll 

PENULARAN 

Penyebab Penyakit Pernapasan ini adalah 

virus Corona. Virus ini berasal dari Unta 

yang menyebar pada manusia dan dapat 

ditularkan antar manusia. Masa penularan 

3-4 hari sebelum timbul gejala. Masa 

inkubasi 2-13 hari.  



PENTING UNTUK DILAKUKAN  

 Gunakan APD 

 Cuci tangan secara teratur 

 Tingkatkan daya tahan tubuh dengan 

cukup istirahat dan konsumsi makanan 

bergizi agar lebih tahan terhadap 

infeksi MERS-CoV.  

PENGOBATAN  

 Penderita yang dicurigai terjangkit 

MERS-CoV dengan gejala yang berat 

perlu dilakukan perawatan inap di 

Ruang Isolasi Khusus (RIK). 

 Penderita akan diberikan terapi sesuai 

dengan keluhan, gejala dan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh. 

 Vaksinasi dan pengobatan terhadap 

virus masih dalam pengembangan. 

MERS DI RSUD Dr. SOETOMO 
Di RSUD Dr.Soetomo sejak tahun 2012 

sampai 2014 tercatat belum ada 

penderita yang terbukti terjangkit 

MERS-CoV. Beberapa penderita yang 

dicurigai terjangkit MERS-CoV yang 

dirawat di RIK ternyata tidak terbukti 

terdapat virus Corona MERS.  

CARA PENCEGAHAN  
Bagi Jama’ah Haji / Wisatawan:  

Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 

saat mengunjungi peternakan, 

tempat umum yang terdapat sumber 

penularan. Hindari kontak dengan 

sumber penularan, kebersihan tangan 

yang baik, hindari minum susu 

mentah atau makan makanan yang 

mungkin tercemar cairan tubuh 

sumber penularan. Bila timbul gejala 

yang dicurigai segera periksa 

ke dokter. 

 

Bagi Tenaga Medis: 

Penggunaan APD saat memeriksa 

pasien yang dicurigai terjangkit   

MERS-CoV. Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien. 

 

Bagi Masyarakat umum:  

Berperilaku hidup sehat dan menjaga 

kebersihan diri serta lingkungan. 


