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Departemen Kesehatan (DH) terus memantau potensi kejadian 
ikutan setelah vaksinasi COVID-19 dengan meningkatkan 
pengawasan pasif dan melakukan pengawasan aktif yang ada.

Departemen Kesehatan juga bermitra dengan Universitas Hong Kong untuk melakukan 
program pengawasan aktif untuk Kejadian Ikutan dengan Perhatian Khusus (“AESI”) terkait 
vaksin COVID-19.

(Bahasa Indonesia version)

Departemen Kesehatan telah menerapkan sistem 
farmakovigilans untuk imunisasi COVID-19, 
termasuk menerima laporan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi (“KIPI”) terkait dengan vaksin 
COVID-19 yang digunakan di Hong Kong dari 
para ahli perawatan kesehatan dan industri 
farmasi. Sesuai dengan persyaratan Peraturan 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penggunaan 
Vaksin), Cap. 599K untuk memantau setiap kejadian 
ikutan yang terjadi pada penerima terkait dengan 
pemberian vaksin terkait, Direktur Kesehatan 
menunjuk Komite Ahli Penilaian Kejadian Klinis 
Setelah Imunisasi COVID-19 (“Komite Ahli”) 
untuk memberikan penilaian independen terhadap 
potensi penyebab hubungan antara KIPI dan 
vaksin COVID-19 yang digunakan di Hong Kong 
dan memberikan nasihat ahli kepada Pemerintah 
tentang hal-hal yang terkait dengan keselamatan.

fb.com/CentreforHealthProtection

衞生防護中心Facebook專頁

www.coronavirus.gov.hk

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus: Centre for Health Protection Facebook Fanpage
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Bahasa Indonesia version 

Pemantauan keamanan vaksin COVID-19 

 

Departemen Kesehatan telah menerapkan sistem farmakovigilans untuk imunisasi COVID-

19, termasuk menerima laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (“KIPI”) terkait dengan 

vaksin COVID-19 yang digunakan di Hong Kong dari para ahli perawatan kesehatan dan 

industri farmasi. Sesuai dengan persyaratan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

(Penggunaan Vaksin), Cap. 599K untuk memantau setiap kejadian ikutan yang terjadi pada 

penerima terkait dengan pemberian vaksin terkait, Direktur Kesehatan menunjuk Komite 

Ahli Penilaian Kejadian Klinis Setelah Imunisasi COVID-19 (“Komite Ahli”) untuk 

memberikan penilaian independen terhadap potensi penyebab hubungan antara KIPI dan 

vaksin COVID-19 yang digunakan di Hong Kong dan memberikan nasihat ahli kepada 

Pemerintah tentang hal-hal yang terkait dengan keselamatan. 

 

Departemen Kesehatan juga bermitra dengan Universitas Hong Kong untuk melakukan 

program pengawasan aktif untuk Kejadian Ikutan dengan Perhatian Khusus (“AESI”) terkait 

vaksin COVID-19. 

 

Pemantauan keamanan vaksin COVID-19 

 

Departemen Kesehatan (DH) terus memantau potensi kejadian ikutan setelah vaksinasi 

COVID-19 dengan meningkatkan pengawasan pasif dan melakukan pengawasan aktif yang 

ada. 

 

Selain mewajibkan pemohon otorisasi untuk melaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

(KIPI) lokal, DH tetap memperhatikan dan merujuk pada penilaian keamanan dan 

kemanjuran vaksin yang diumumkan oleh otoritas pengawas obat di berbagai negara dan 

wilayah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

 

Selain publikasi Lembar Fakta Vaksinasi yang mencantumkan kejadian ikutan yang 

diperkirakan setelah vaksinasi dan bila diperlukan untuk meminta nasihat dari ahli perawatan 

kesehatan, DH telah merujuk pada strategi pengawasan keamanan vaksin COVID-19 yang 

direkomendasikan oleh WHO untuk meningkatkan pengawasan pasif dan melakukan 

pengawasan aktif yang ada. Langkah-langkah pengawasan antara lain: 

 

(i) Sistem Pelaporan Online Kejadian Ikutan Vaksin COVID-19 khusus telah disiapkan untuk 

menerima laporan KIPI vaksin COVID-19 dari ahli perawatan kesehatan dan industri 

farmasi; 

 

(ii) Surat kepada ahli perawatan kesehatan dan organisasi terkait telah diterbitkan untuk 

mendorong mereka melaporkan dugaan KIPI yang serius atau tidak diperkirakan; dan 

 

(iii) Untuk pengawasan aktif, DH telah bermitra dengan Departemen Farmakologi dan 

Farmasi Universitas Hong Kong untuk secara aktif mengumpulkan data potensi kejadian 

ikutan vaksin resmi, khususnya kejadian ikutan dengan perhatian khusus (Adverse Events of 

Special Interest/AESI) yang jarang atau serius (misalnya, sindrom Guillain Barre, 

ensefalomielitis diseminata akut) dari fasilitas kesehatan publik dan swasta dan melakukan 
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penilaian kausalitas. Pada saat yang bersamaan, pemantauan menyeluruh semua potensi 

kejadian ikutan di antara berbagai vaksin COVID-19 resmi dari kelompok sasaran terpilih 

juga akan dilakukan. 

 

Untuk mengaitkan dengan langkah-langkah pengawasan yang disebutkan di atas, DH telah 

membentuk Komite Ahli untuk Penilaian Kejadian Klinis Setelah Imunisasi COVID-19 

(Komite Ahli) untuk pemantauan berkelanjutan dari kejadian klinis potensial (termasuk KIPI 

dan AESI) terkait vaksinasi COVID-19 dan memberikan pendapat ahli dan nasihat tentang 

pemantauan keamanan vaksin resmi. Komite Ahli telah menyusun rencana komunikasi risiko 

yang meliputi pemantauan, notifikasi, dan tindak lanjut kejadian klinis yang dilaporkan. 

Tindakan tindak lanjut antara lain peringatan keamanan pada vaksin yang bersangkutan 

kepada profesional perawatan kesehatan, pembaruan label produk dan informasi produk, dan 

menginstruksikan pemasok vaksin untuk melakukan penarikan, dll. Jika risiko vaksin resmi 

lebih besar daripada manfaatnya, DH akan mengambil tindakan yang sesuai, antara lain 

memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Penasihat yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penggunaan Vaksin) (Cap. 599K) untuk 

meninjau dan mempertimbangkan apakah akan merekomendasikan Sekretaris Pangan dan 

Kesehatan untuk mencabut otorisasi vaksin yang bersangkutan. 

 

Pemerintah berkomitmen untuk memantau secara ketat potensi kejadian klinis serius setelah 

imunisasi vaksin COVID-19 dan mengatasi masalah masyarakat untuk memperoleh 

perlindungan kesehatan masyarakat. 

 

Mulai 31 Agustus 2021, sebanyak 12 113 orang telah terinfeksi COVID-19 dan 212 

meninggal karena penyakit di Hong Kong. Secara terpisah, sekitar 7.59 juta dosis vaksin 

COVID-19 telah diberikan. Pada periode yang sama, DH menerima sekitar 5 579 laporan 

kejadian ikutan (0.07 persen dari total dosis vaksin yang diberikan), termasiuk 38 kasus 

kematian dengan vaksinasi dalam 14 hari sebelum mereka tewas (0.0005 persen dari total 

dosis vaksin yang diberikan). Komite Ahli menyimpulkan bahwa 19 kasus tidak memiliki 

hubungan dengan vaksinasi COVID-19 dan terutama menganggap bahwa 19 kasus tidak 

berhubungan dengan vaksinasi. Komite Ahli menganggap tidak ada pola tidak biasa yang 

diidentifikasi sejauh ini, dan akan terus memantau secara dekat situasinya dan selanjutnya 

mengumpulkan lebih banyak data untuk penilaian. 

 

Selain itu, berdasarkan analisis statistic angka terkait, tidak ada bukti bahwa vaksinasi 

meningkatkan risiko kematian bagi penerima.  

 

Menurut rencana komunikasi risiko yang disetujui oleh Komite Ahli, angka dan ringkasan 

peristiwa klinis yang diterima akan dirilis dan diperbarui setiap dua minggu:  

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-

19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

 

Kunjungi juga Situs Web Tematik (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) secara teratur 

untuk informasi dan pembaruan lebih lanjut. 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

