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PERKEMBANGAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Secara historis, perubahan-perubahan dalam profesi kefarmasian

dapat dibagi dalam 4 periode yaitu :

• Periode Tradisional

• Periode Transisional

• Periode Farmasi Klinis (Masa Kini)

• Periode Pharmaceutical Care (Masa Depan)



PERKEMBANGAN PELAYANAN KEFARMASIAN
Periode Tradisional

• Menyediakan, membuat, dan mendistribusikan produk yang

berkhasiat obat

• Melibatkan seni dan ilmu pembuatan bahan obat (alam/sintetik)

menjadi sediaan atau produk yang sesuai

• Industri farmasi mulai tumbuh pesat, sehingga peranan

apoteker makin menyempit dan mengecil



PERKEMBANGAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Periode Transisional

• Ilmu kedokteran cenderung makin spesialistis

• Obat-obat baru berkembang pesat

• Meningkatnya biaya kesehatan sektor publik

• Tuntutan masyarakat untuk pelayanan medis dan farmasi yang

bermutu tinggi

• Dibutuhkan informasi obat oleh pasien

• Berkembangnya farmasi klinis



Periode Farmasi Klinis

• Praktek kefarmasiaan yang berorientasi kepada pasien lebih dari

orientasi produk.

• Ada interaksi antara farmasis, pasien dan tenaga kesehatan lain 

Tujuan farmasi klinis adalah memaksimalkan efek terapeutik,

meminimalkan resiko dan biaya serta menghormati pilihan pasien.
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KARAKTERISTIK FARMASI KLINIS

• Berorientasi ke pasien

• Terlibat langsung dengan pasien di ruang perawatan

• Bersifat pasif dengan melakukan intervensi setelah pengobatan

dimulai atau memberikan informasi kalau diperlukan

• Bersifat aktif, dengan memberikan masukan kepada dokter

sebelum pengobatan dimulai atau menerbitkan buletin-buletin

informasi obat atau pengobatan

• Menjamin keamanan pemberian obat

• Bertanggungjawab terhadap setiap saran atau tindakan yang 

dilakukan

• Menjadi mitra dan pendamping dokter



PENGARUH FARMASI KLINIS

• Hubungan yang baik pada kolaborasi antara tenaga kesehatan

• Menjamin penerapan pengobatan berdasar bukti

• Perbaikan perawatan pasien dengan pelayanan yang standar dan

konsisten

• Meningkatkan efektivitas pengobatan dan meminimalisir dampak

yang tidak diinginkan

• Meningkatkan kepuasan pelanggan

• Meningkatkan kenyamanan iklim kerja



ASSESSMENT CARE PLAN EVALUATION
✓ Pastikan semua obat

sesuai indikasi, 

berkhasiat dan aman

shg pasien akan

mampu mematuhi

semua instruksi

pemakaiannya.

✓ Identifikasi jika ada

masalah terapi obat

✓ Tuntaskan

masalah terapi

obat

✓ Capai tujuan

terapi

✓ Cegah munculnya

masalah terapi

obat

✓ Catat hasil aktual yg

dialami pasien

✓ Kaji perkembangan

pengobatan pasien

✓ Kaji ulang jika muncul

masalah baru

Tindak Lanjut Berkesinambungan

Ciptakan Hubungan Terapeutik

PERIODE PHARMACEUTICAL CARE
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DEFINISI

“Pharmaceutical care” adalah penyediaan terapi obat
yang bertanggungjawab oleh apoteker demi tujuan
tercapainya hasil yang pasti dimana terjadi peningkatan
kualitas hidup pasien.

Macam-macam hasil pengobatan:
1. Penyakitnya sembuh
2. Gejala yang dialami hilang atau berkurang
3. Proses penyakitnya melambat atau berhenti
4. Terhindar dari suatu penyakit atau gejala-gejalanya.

HEPLER AND STRAND, 1990

DEFINISI





PHARMACEUTICAL CARE

Is the direct responsible provision of medication

related care for the purpose of achieving definite

outcomes that improve patient’s quality of life (ASHP)

Is a Practice in which the Practitioner takes

Responsibility for a patient’s drug related needs, and

is held Accountable for this Commitment (Strand)



PHARMACEUTICAL CARE
Is a Practice

Patient focused

Interaksi langsung dengan pasien

Terapi obat rasional: tepat, efektif, aman, nyaman, biaya

Quality of life

Definite outcome

Terdokumentasi

DRP (Drug Related Problem)



RESPONSIBILITY

Hubungan mendasar perawatan pasien

 Trust dan wewenang farmasis

 Commitment dan competency

 Responsibility (documentation)

 Ensure that there was an indication for every item of drug

therapy

 Any drug used was the most effective, safest and that the

patient was compliant



MEDICATION RELATED

Terapi obat

Keputusan-keputusan :

 Pemakaian obat

 Pertimbangan pemilihan dosis, rute, metoda

 Pemantauan terapi obat

 Pemberian informasi

 Pemberian konseling



CARE
Fokus dari care adalah merawat

Bekerja bersama dengan staf kesehatan lain

 Merancang

 Melaksanakan

 Memantau therapeutic plan

 Perbaikan kualitas hidup pasien yang pasti

Hubungan individual Farmasis

 Profesional

 Personal

 Commitment



Mutual respect

Honestly

Open communication

 Cooperation

 Empathy

 Sensitivity

 Promotion of patient independence

 Seeing the patient as a person

Patience, understanding, attention,trust, comfort, 

confidence, responsible, accountable,  competence

 Putting the patient first

Offering reassurance, advocacy

 Supporting the patient



OUTCOMES

Kepastian perbaikan kualitas hidup

▪ Kesembuhan penyakit

▪ Eliminasi, pengurangan simtom

▪ Penghentian/perlambatan proses penyakit

Untuk mencapai hasil

▪ Identifikasi DRP (Drug Related Problem)

▪ Memecahkan DRP aktual

▪ Mencegah DRP potensial



QUALITY OF LIFE

Suatu penilaian yang lengkap mengenai kualitas hidup

 Penilaian obyektif

 Penilaian subyektif

 Pasien ikut dilibatkan



BASIC SEVEN
7 ELEMEN DALAM PHARMACEUTICAL CARE

1. Review semua obat

2. Hubungkan obat dengan indikasi

3. DRP

4. Pecahkan, cegah DRP

5. Care plan

6. Follow up/ monitor

7. Dokumentasi



Dasar hukum Pelayanan Farmasi Klinik :

Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang

diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka :

Meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko

terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien

(patient safety) sehingga kualitas hidup pasien terjamin.



Memaksimalkan efek terapeutik

• Ketepatan indikasi

• Ketepatan pemilihan obat

• Ketepatan pengaturan dosis sesuai kebutuhan dan kondisi pasien

• Evaluasi terapi

Meminimalkan risiko

• Memastikan risiko bagi pasien sekecil mungkin

• Meminimalkan masalah ketidakamanan pemakaian obat meliputi

efek samping, dosis, interaksi dan kontraindikasi

Tujuan Pelayanan Farmasi Klinis



Meminimalkan biaya

• Jenis obat yang dipilih adalah yang paling efektif dalam hal biaya

dan kerasionalan

• Terjangkau dalam arti ekonomi, sesuai kemampuan pasien

dan/atau rumah sakit

Menghormati pilihan pasien

• Keterlibatan pasien dalam proses pengobatan akan menentukan

keberhasilan terapi

• Hak pasien harus diakui dan diterima semua pihak

Tujuan Pelayanan Farmasi Klinis



Patient care membutuhkan pengetahuan dan keterampilan



TANGGUNG

JAWAB

APOTEKER

DALAM

RUANG

LINGKUP

PHARMACEUTI
CAL CARE

1. Identifikasi masalah yang 
berhubungan dengan obat. 

2. Menyelesaikan masalah
yang berhubungan dengan
obat / Drug Related    

3. Mencegah terjadinya
masalah yang berhubungan
dengan obat.



PENATALAKSANAAN 

ASUHAN KEFARMASIAN

1. Kumpulkan data 

pasien

2. Identifikasi Drug 

related problem

3. Rekomendasi Terapi

4. Membuat 

perencanaan 

pemantauan terapi

5. Implementasi

6. Evaluasi dan tindak 

lanjut



1. PENGUMPULAN DATA 

PASIEN

 Sumber Data : Rekam 

medik, Profil 

pengobatan dan 

interview dengan 

pasien dan 

keluarganya



2. ASESMEN FARMASI

Merupakan kegiatan penelaahan/pengkajian resep sesuai dengan 

persyaratannya (kelengkapan resep) serta mengidentifikasi obat-

obat yang diterima/dibawa pasien baik obat yang dibawa dari luar 

rumah sakit maupun obat-obat yang diterima selama di rumah sakit 

atau obat yang akan dibawa pulang oleh pasien. 

Kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi, reaksi alergi, 

interaksi dan menjamin penggunaan obat secara rasional

Asesmen meliputi pengecekan terhadap kondisi pasien ( kepatuhan, 

fungsi organ dll) dan pengecekan terhadap obat yang digunakan



2. ASESMEN 

KEFARMASIAN

Indikasi yang tidak memperoleh terapi
(untreated indication), 

Pemilihan obat tidak tepat (improper drug 
selection), 

Dosis terlalu rendah (subtherapeutic dose), 

Dosis terlalu tinggi (over dose)

Efek samping obat (side effect)

Interaksi obat (drug interactions)

Kegagalan menerima pengobatan (failure 
to receive medication)

Penggunaan obat tanpa indikasi 
(medication use without medication), 



3. INTERVENSI 

KEFARMASIAN 

a. Rekomendasi pemilihan obat

b. Rekomendasi cara pemberian obat

c. Rekomendasi dosis obat  

d. Pemantauan terapi obat  

e. Monitoring efek samping obat  

f. Rekomendasi alternatif terapi jika ada interaksi obat



4. EDUKASI & 

INFORMASI: 

a. Kepatuhan minum obat

b. Efek samping obat  

c. Cara menggunakan obat yang benar

d. Cara menyimpan obat yang benar 



5. MONITORING 

& EVALUASI:

a. Efek terapi obat  

b. Adverse Drug Rection ( ADR)

C. Kepatuhan pasien

D. Hasil terapi 



Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi:

1. Pengkajian dan pelayanan Resep;

2. Penelusuran riwayat penggunaan Obat;

3. Rekonsiliasi Obat;

4. Pelayanan Informasi Obat (PIO);

5. Konseling;

6. Visite;

7. Pemantauan Terapi Obat (PTO);

8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);

9. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);

10. Dispensing sediaan steril; dan

11. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)



TUJUAN 

PENGKAJIAN 

RESEP

menjamin keamanan

(safety) dan kemanjuran
(efficacy) dari obat dalam

resep ketika digunakan pasien

serta memaksimalkan tujuan

terapi.

PENGKAJIAN RESEP



PENGKAJIAN RESEP FARMASETIK

FARMA-SETIK
Bentuk dan kekuatan sediaan

Stabilitas

Kompatibilitas



PENGKAJIAN RESEP KLINIS

Klinis
Ketepatan indikasi dan dosis obat

Aturan, cara, dan lama penggunaan

Duplikasi

ROTD

Kontraindikasi

Interaksi



BAGAIMANA JIKA DITEMUKAN

KETIDAKSESUAIAN DARI PENGKAJIAN

RESEP?

 Menghubungi dokter penulis resep

 Verifikasi kembali instruksi via telp

 Melakukan dokumentasi



DAFTAR TILIK 

SKRINING RESEP
DAFTAR-TILIK-SKRINING-RESEP.docx

DAFTAR-TILIK-SKRINING-RESEP.docx


NO BAHAN KAJIAN LENGKAP TIDAK CATATAN PETUGAS

1

BENAR PASIEN  - (RIGHT PATIENT)

- NAMA 

- TANGGAL LAHIR

- KELENGKAPAN IDENTITAS PASIEN LAINNYA

- KELENGKAPAN ADMINISTRASI RESEP DAN DOKTER 

PENULIS RESEP 

2
BENAR OBAT   - (RIGHT DRUG)

- NAMA OBAT

3

BENAR DOSIS  - (RIGHT DOSE)

- BENTUK DAN KEKUATAN SEDIAAN 

- DOSIS DAN JUMLAH OBAT

4
BENAR WAKTU  - (RIGHT TIME)

- ATURAN PAKAI / SIGNA

5

BENAR RUTE PEMBERIAN   - (RIGHT ROUTE OF 

ADMINISTRATION)

- CARA PEMBERIAN

6 RIWAYAT ALERGI   - (ALLERGY)

7 DUPLIKASI   - (DUPLICATION)

8 INTERAKSI OBAT  - (DRUGS INTERACTION)

9 KONTRA INDIKASI  - (CONTRAINDICATIONS)

10
EFEK SAMPING YANG PERLU DIWASPADAI  - (ADVERSE 

EFFECTS)

CATATAN KHUSUS :

FORMULIR PENGKAJIAN RESEP

NAMA PASIEN:  ………………………………………                         TANGGAL:   ….  / ….  /20 

……..



PERANAN 

APOTEKER 

DALAM 

PENGKAJIAN 

RESEP

 jika terdapat permasalahan

ketika apoteker melakukan

skrining resep maka apoteker

harus melakukan konfirmasi ke

pasien atau ke dokter

 tidak hanya menyampaikan

masalah, namun juga harus

disertai memberikan alternatif

penyelesaian untuk masalah

yang ada dalam resep

 berkomunikasi secara efektif

dengan sesama tenaga

kesehatan seperti penggunaan

SOAR (subjective, objective, 

assessment, recommendation).



Visite: kunjungan ke pasien rawat inap oleh Apoteker secara

mandiri atau Bersama tim kesehatan.

Tujuan :

• mengamati kondisi klinis pasien secara langsung

• mengkaji masalah terkait obat

• memantau terapi obat dan ROTD

• meningkatkan terapi obat yang rasional

• menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien nakes lain

Visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar

Rumah Sakit baik atas permintaan pasien maupun sesuai

dengan program Rumah Sakit yang biasa disebut dengan

Pelayanan Kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care).



1. Panduan Pelayanan Kefarmasian Di Rumah, 

Depkes RI, 2008

2. Kepmenkes 72, 2016, Kemenkes RI 2016

3. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, 2011

DAFTAR PUSTAKA PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH



PROTAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH

1. Lakukan penilaian awal

2. Jelaskan permasalahan kefarmasian  dan 

manfaat pelayanan kefarmasian di rumah

3. Tawarkan pelayanan kefarmasian di rumah 

4. Siapkan lembar persetujuan (informed consent)

5. Apabila diperlukan, sampaikan layanan 

kefamasian di rumah tadi kepada Tenaga 

Kesehatan Lain yang terkait 



6. Buat rencana pelayanan kefarmasian di rumah 

dan sampaikan kepada pasien. Sepakati 

jadwal pelayanan.

7. Lakukan pelayanan sesuai jadwal

8. Dokumentasikan semua tindakan tersebut 



SCIENCE/KNOWLEDGE

1. Indikasi-Kontra indikasi

2. Cara Penggunaan obat/alkes

2. Reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD) 

ataupun Efek Samping (gejala yang timbul)

4. Cara dispensing

5. Pengelolaan obat 



KOMUNIKASI EFEKTIF





DOKUMEN

1. Protap

2. Patient Medication Record

3. Persetujuan Pasien

4. Kartu Kunjungan

5. Monitoring Efek Samping Obat

6. Dokumentasi Konseling

7. Dokumentasi Pemantauan Terapi Obat



Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih

Terimakasih


