
TANTANGAN FARMAKOTERAPI PEDIATRIK: 

MEMINIMALKAN MEDIACTION ERROR DAN  

KAITANNYA DENGAN DRP 

 

 

Introduksi 

 

Benarkah anak-anak orang dewasa kecil?. Jika betul mestinya lebih 

mudah diobati dan lebih aman dari medication error. Tidak sekedar 

lemah tetapi beresiko tinggi terhadap ME dan DRP. Tragisnya, mereka  

nyeri dan tenderita akibat ME. 

 

Pada sutatu era beberapa jalaban tersedia, masih banyak yang tidak 

bisa dipertanyakan. Dalam usaha kolaboratif baik oleh Institute for Safety 

Medication Practices (ISMP) dan Pediatric Pharmacy Advocacy Group 

(PPAG), rumah sakit di sekitar USA yang disurvey tentang kemanan praktis 

medikasi untuk pasien pediatrik baik pada unit rawatan kritikal maupun 

rawatan non-kritikal. Survey ini menunjukkan bahwa pasien pdiatrik 

membutuhkan perlindungan dari ME, melakukan upaya praktis yang 

aman yang digunakan secara konsisten dan upaya perlindungan 

penting lanilla. 

 

Artikel ini betujuan mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap 

pasien yang mudah mengalami ME dan lebih penting lagi strategi untuk 

melindungi mereka. 

 

Tantangan dalam Pediatrik 

 

Mayoritas obat yang diresepkan untuk pasien pediatrik tidak disetujui FDA 

untuk digunakan pada pasien pediatrik. Aturan Studi Pediatrik FDA yang 

dipublis Desember 1998, dibutuhkan obat baru penting untuk tritmen 

anak-anak atau seperti yang umum digunakan untuk anak-anak 

termasuk label informasi keamanan penggunaan untuk pediatrik. 

Sayangnya, kemajuan aturan ini kecil dalam hal penyediaan informasi 

yang lebih banyak tentang penggunaan obat pada pasien pediatrik. 

FDA memperkirakan bahwa lebih dari separuh obat yang disetjui setiap 

tahun diuji tidak adekuat dan dilabel untuk penggunaan pediatrik.  Tidak 

disetujui, juga diketahui tak dan label, penggunaan obat secara tidak 

langsung tidak setuju digunakan pada bagaian preskriber. Sebaliknya, 

anak-anak mestinya tidak menyangkal bahwa medikasi hádala 

sederhana sebab label mengatakan tidak menyetujui untuk digunakan 

pada populasi pediatrik. 

 



Populasi pediatrik adalah kelompok pasien dengan variasi yang ekstrim, 

variasi sais mulai dari 500 gram sampai >100 kg dengan umur mulai 

hutungan detik sampai 18 tahun. Selalunya sulit memprediksi 

farmakokinetik dan farmakodinamik obat yang diberikan pada pasien 

pediatrik, terutama jira jika anak adalah neonatos dan lahir prematur. 

Kemampuan anak-anak untuk menghendel obat adalah dalam evolusi 

constan dan maturasi dari lahir sampai remaja, dan perubahan lebih 

drmatis pada tahun pertama kehidupannya. Tabel 1 menguraikan detil 

perkembangan farmakokientik. 

 

Neonatos spesial berisiko sebab mereka terpajan tinggi dengan obat 

melalui placenta atau ASI dan déficit fungsional ekskresi yang eksterim 

segera dalam mingguan kelahirannya. Walaupun neonat lahir dengan 

semua enzim yang diperlukan untuk metabolismo obat, sebagain besar 

enzim ini kapasitasnya tidak mencukupi untuk memetabolisme obat 

secara adekuat, dalam range 10% samapai 40% productivitasnya 

dibandingkan orang dewasa. Seperti halnya kemampuan neonat 

mengeliminasi obat melalui renal hanya merupakan kapasitas orang 

dewasa, Bagaimana pun, fungís hati mencapai kapasitas dewasa  dan 

melebihi dalam beberapa bulan pertama umurnya, fungís renal mungkin 

memerlukan beberapa tahun untuk kapasitas dewasa.  

 

Kurangnya pengetahuan tentang perkembangan farmakokinetik dan 

ketidaktersediaan informasi obat pendiatrik pada label pabrik dapat 

menyebabkan malapetaka terapi (therapy disasters) seperti yang terjadi 

pada kloremfenikol. Mempertimbangkan disaster terapi sebab berkaitan 

dengan kematian ganda pada anak-anak yang masih muda, akibat 

toksistas kloramfenikol  yang secara kolektif disebut dengan Gray baby 

síndrome yang bergantung pada dosis (dose dependent). Meskipun 

ditentukan range level serum terapi  kloremfenikol, obat ini mesti 

duhindarkan diberi kepada anak-anaka yang masih muda, terutama jika 

tersedia terepeutik yang lebih bagus dan agenti antimikroba yang aman.  

 

Eror Peresepan (Prescribing Errors) 

 

Obat yang diorder untuk pasien pediatrik sering menyebabkan  masalah 

bekenaan dengan jeleknya tlisan tangan, salah menggunakan 

singkatan, decimal, dan salah perhitungan. 

 

Semarang, sistem order tercetak sudah tersedia, meskipun mereka sendri 

beresiko untuk eror, tetapi menawarkan opsi yang baik untuk mengkoreksi 

isu-isu seputar jeleknya tulisan tangan dan salah menggunakan singkatan. 

 



Dalam editorial Hospital Pharmacy, telah dicadangkan solusi problema 

salah guna singkatan dan ketidaktepatan penggunaan decimal. 

Decimal adalah hal yang Sangay khusus berkaitan dengan pediatrik 

sebab mereka mudah dibangkitan berdsarkan berat untuk perhitungan 

dosis, terutam dengan berat , 1kg.  Tanpa waspada menggalakkan 

menggunakan decimal dengan tepat (hindarkan menggunakan untaian 

nol dan selalu mempunyai angka ke kiri decimal), 10 atau 100 kali dosis 

salah hitung adalah memungkinkan. 

 

Salah menggunakan singkatan tidak unik pada pediatrik, tetapi salah 

menggunakan sepesifik d merupakan hari atau dosis (mg/kg/day atau 

mg/kg/dose) adalah berbeda sehingga menyebabkan keselahan yang 

signfikan. Preskriber mungkin menambah kebingungan ini dengan 

membuat singkat sendiri (misal HIG = hepatitis immun globulin), yang 

benar-benar salah total untuk obat yang berbeda (misal HIG untuk HIB = 

Hemophylus influenza B vaccine), 

 

Sebagian dosis obat pediatrik membutuhkan perhitungan untuk dibuat, 

yang membuat lebih kompleksnya permintaan pediatrik. Preskribar 

diharapkan, tidak hanya mengingat ketepatan mg/kg/dose dan 

frekuensi, tetapi juga menghitung mg jumlah dengan tepat dan 

mengaplikasikan dosis maksimum jika dibutuhkan. Miligram (mg/kg/dose) 

akan bervariasi pada indikasi, apakah pasien neonat atau anak-anak 

dan rujukan informasi obat yang digunakan. Oleh karenanya ini adalah 

krusial absolut untuk memasukkan mg/kg/dose dan berat pasien pada 

semua permintaan untuk membolehkan farmasis dan profesi kesehatan 

lain melakukan doble check. Sayangnya, survei praktis keamanan 

medikasi pediatrik ditemukan bahwa 75% responden melaporkan 

preskriber sering atau secara konsisten gagal memsukkan persmaan dosis 

terhadap permintaan.  

 

Kesalahan dalam penggunaan persamaan dosis bersikap 

mempertimbangkan resiko pasien untuk kesalahan dosis dan berikutnya 

adverse event atau gagal terapi. Dalam tinjauan 200 medication related 

error (MRE), lebih dari 50% kesalahan ditemukan berhubungan dengan 

penempatan decimal, kalkulasi, atau ekspresi persamaan dosis. 

Selanjutnya, yang lain 30% dari kesalahan ini menunjukkan kesalahan 

persmaan dosis. Studi juga menunjukkan bahwa mayoritas preskriber 

kesulitan dengan melibatkan kalkulasi, dengan pengalaman preskriber 

lebih membuat kesalahan.  

 

Adanya perbedaan kadar medikasi cairan oral, terutama antibiótika 

akan lebih merumitkan lagi perhitungan. Untuk menyederhankan 

keterlibatan matematik, seorang dokter mendasarkan perhitungan pada 



salah satu kadar yang tersedia dan jika semua dikatakan dilaksanakan, 

sesuaikan ml, dosis merefleksikan perubahan kadar jika perbedaan kadar 

digunakan (misal mengubah 0,5 sendok teh dari 250 mg/5ml sampai 1 

sendok teh dari 125 mg/5 ml).  Menggunakan pendekatan ini, preskriber 

mestinya sadar adanya variasi konsentrasi. Alternatifnya, preskriber 

mungkin menunjukkan dosis sebagai mg dan menunjukkan keinginan 

untuk formulasi cairan tanpa kadar spesifik, meninggalkan farmasis untuk 

memilih kadar dan mengkomunikasikan ml dosis ke perawat.  

 

Permintaan medikasi infusi berkelanjutan semakin kompleks sebab jumlah 

obat per waktu dan kadar obat ada berdasarkan berat dan harus 

melibatkan kalkulasi. Dari langkah ini bisa mendorng kesalahn, 

permintaan untuk infusi berkelanjutan mestilah memasukkan nama obat, 

kadar, jumlah/kg/waktu, jumlah obat per waktu, rute, dan laju per jam 

jadi farmasis dan penyedia asuhan kesehatan lain harus melakukan cek 

ulang. Standarisasi kadar obat dan diluen, menambahkan ke dosing 

charts yang menentukan laju per jam, akan mengeliminasi kebutuhan 

untuk suatu kalkulasi dan menyederhanakan proses.  

 

Obat-obat yang diresepkan di mana mg/kg/dose merefleksikan  hanya 1 

dari beberapa ingredien (misal ampisilin/sulbaktam [Unasyn] cepat 

membingungkan, terutama jika ingredien tidak spesifik permintaan. 

Sayangnya, kadar pada label produk sering diekspresikan sebagai mg 

dari kombinasi, meninggalkan individu yang menyiapkan doses untuk 

megetahui apakah mg obat sudah siap dihitung untuk kombinasi atau 

jika ini masih membutuhkan kalkulasi. Permintaan untuk obat-obat seperti  

besi, kalsium, dan eritromisin tersedia dalam beberapa garam. Juga, 

mg/kg/dosis didasarkan pada mg ingredien elemntal/basa dan dapat 

sering menjadi mispersepsi dan kesalahan.  

 

Kesalahan sering terjadi jiak prekriber gagal mengenal bahwa umur 

(ketuaan) pasien pediatrik mencapai berat yang memotong mg/kg dosis 

akan menyebabkan dosis melebihi dosis maksimum orang dewasa. 

Kebijakan rumah sakit adalah penting tidak hanya menggalakkan inklusi 

rutin mg/kg/dosis pada permintaan pasien pediatrik, tetapi juga 

menentukan berat pada mana pasien mesti menerima dosis orang 

dewasa. Menggabungkan dosis maksimum adala mutlak vital untuk 

menghindari OD pada pasien pediatrik yang besar.  

 

Standarisasi dosis obat mungkin memecahkan kesalahan peresaan ini. 

Bagaiman pun, kehati-hatian sangat dibutuhkan untuk dilatihkan jika 

akan diimpelemtansikan sebagai ukuran preventif.  Chart prekalkulasi 

usaha menyenangkan dan ketersediaan tetapi mempunyai resiko yang 

inheren salah baca. Generating informsi dosis berkomputer juga salah 



satu alternatif. Bagaiman pun, kedua metode akan memperbesar 

kesalahan jika terjadi salah kalkulasi, yang mana ratusan permintaan 

berdasarkan itu. Wilson dan Baldwin telah menulis pengembangan 

bentuk generating berkomputer untuk selama resusitasi kardiopulmonari 

pada pasien yang menunjukkan keberhasilan  seperti suatu usaha keras. 

Masuknya permintaan dokter mungkin bisa megelimiansi bagian besar 

kesalhan presepan, terutama yang melibatkan tulis tangan. Pasien 

pediatrik mempunyai kebutuhan individualisasi yang banuak yang rumit 

dengan teknologi.  Pemilihan obat yang dibutuhkan cukup fleksibel untuk 

mengurangi obat tanpa menetukan dosis pediatrik dan melarang 

penggunaan obat tertentu seperti proklorperazin  akibat efek samping 

yang berlebeihan. Selanjutnya, paduan pendosisan dibutuhkan menjadi 

cukup lebih fleksibel termasuk standarisasi dosis, ketepatan range dosis 

berdasarkan berat, dan dosis maksimum. Tidak semua formulasi obat 

secara komersial tersedia, sistem mestilah juga memandu preskriber 

melalui proses pemikiran  memutuskan apakah porsi tablet atau 

penyediaan compound yang ekstemporanus sesuai untuk kebutuhan 

pasien tertentu.  Tanpa pengalaman selanjutnay, aplikasi teknologi ini 

tetap tak diketahui.  

 

Kesalahan Dispensing 

 

Kesalahan dispensing untuk permintaan pediatrik terutama akan 

membahayakan dan dapat secara parsial gambaran realtif kurangnya 

edukasi farmasis yang menerima permitaan medikasi untuk anak-anak. 

Farmasis sering melihat dalam konsern praktis, seperti tidak mungkin untuk 

mengukur volume dosis (misal < 0,1 ml atau dosis yang aneh seperti 0,34 

ml) atau tidak memperoleh porsi kapsul atau tablet. Hal ini tidak 

mengherankan bahwa dengan sangat sedikitnya obat yang dilabel 

untuk penggunaan pediatrik, maka terbatas pula obat-obat yang 

tersedia dalam formulasi yang sesuai untuk anak-anak.  

 

Opsi berkenaan dengan isu ketidaksesuaian formulasi oral yang 

melibatkan racikan ekstenporanus untuk sediaan atau formulasi cairan, 

mengerus bagian tabelt dan mencampurnya  dengan makanan yang 

disukai, atau mengguanakan formulasi suntukan yang tersedia. Peracikan 

ekstemporanus mempunyai banyak tantangan baik dari perspektif teknis 

dan regulasi dan sering dilakukan dengan informasi yang terbatas 

berkenaan dengan stabilitas dan tangal daluarsa. Mempertimbangkan 

resiko ketidaktepatan dosis eksis jika botel sediaan tidak dikocok tidak 

tepat atau jika kadar yang dibuat tidak tepat.  Menggerus bagian yablet 

pertimbangannya lebih sulit jika tabelt tidak mudah di split (dibelah) atau 

sesuai serpihan (spilitter) pil tidak tersedia.  Menggunakan obat suntika 

secara oral mempunyai isu ganda mulai dari biaya sampai kunfusi rute  



sehingga absorpsi tak memadai. Transfering formulasi suntikan ke dalam 

botek kuning  yang digunakan sebagai wadah  cairan oral mestinya 

mengurangi konfius rute pada bagaian nurs dan perawat. Sebagai 

aturan umum, tablet mestilah hanya di split menjdi dua atau 4 bagian, 

mengambil sejumlah bentuk yang dapat diperhitungkan dan tablet 

bersalut. Sedangkan perbedaan antara 10 dan 12,5 mg tidak 

menunjukkan rupa yang besar, ini merepresentasikan peningkatan dosis 

25%.  

 

Pembagian dosis tidak hanya terbatas untuk oral saja, porsi kecil patches 

transdermal mungkin juga diperlukan untuk diberikan. Meskipun 

dipertimbagkan dikontraindikasikan untuk anak-anak, pemberian topikal 

dari obat-obat ini adalah alternatif yang rasional, penyediaan dosis akan 

bisa mengurangi ketepatan. Sama dengan tablet, patches ini mestinya 

hanya dibagi dua atau empat. Meski pun patches klonidin bisa dipotong 

tanpa resiko bocornya obat, patches lain tidak bisa dipotong tanpa 

merusak sistem deliverinya. Untuk menyediakan konsistensi, semua 

patches harus dikeluarkan secara utuh dengan arahan yang sepesifik 

kepada nurs  agar metode pemberian tepat (Tabel 2).  

 

Ingredien inaktif seperti benzil alkohol, fenol etanol, sukrosa, pewarna, 

dan surfaktan bisa terkait dengan efek buruk yang bermakna pada anak-

anak dan mestilah ini diperhitungkan. Misalnya, benzil alkohol telah 

dikaitkan dengan gasping syndrome paa neonat.  Ini telah 

direkomendasikan agar tidak didispensikan sebagai preservatif ke dalam 

sedian untuk anak-anak < 2 bulan, jika ini memungkinkan, batasi jumlah 

dosis obat yang mengandung presevatif. Meskipun begitu, kurangnya 

kesadaran tentang isu ini, heparin yang mengandung benzil alkohol terus 

saja diberikan kepada neonat.  

 

Nilai unit dose dispensing jangan tak diperhitungkan. Sesungguhnya, 

PPAG committe on Pediatric Pharmacy Practice  meninkorporasikan ke 

dalam panduan bagi kebutihan farmasis untuk diimpelemntasikan dalam 

system unit dose  yang diarahkan problema dalam pediatric. Sayangnya, 

survei keamanan praktis medikasi pediatrik menunjukkan < 85% 

pemintaan obat pediatrik didispensikan dalam unit dose.  

 

Kesalahan, volume dosis interval dari 0,1 ml sampai 10 ml, semua 

beralasan volume pada pasien pdiatrik. Konsekwensinya, verifikasi dosis 

mestilah didasarkan panduan pendosisan, checking ulang perhitungan 

dosis, atau memverifikasi kebenaran dosis standar dan tidak bersadarkan 

visualisasi saja. Survei kemanan praktis medikasi pediatrik menunjukkan 

bahwa hanya 66% farmasis yang selalu melakukan verifikasi  mg/kg dosis 

dan mencek ulang perhitungan yang digunakan. Bagaimana pun, hanya 



50% dari farmasis yang melakukan pengukuran keamanan  untuk semua 

permintaan pediatrik dalam setting asuhan farmasi. Meski mudah 

diimpelemtasikan, panduan dosis di mana tidak ada atau tidak selalu 

tersedia sampai 66% farmasis memprepareasi permintaan untuk 

neonatal. 

 

Akurasi dalam pengukuran volume dosis  <1 ml, menjadi kritikal, 

mempertimbangkan 0,1 ml tidak cocok diperhitungkan untuk 10% 

perubahan dosis. Kadar obat berdasarkan kebutuhan orang dewasa dan 

secara universal tidak mungkin mengukur untuk pasien neonatal. Ini 

penting untuk menentukan prosedur pengenceran obat yang konsisten 

dan  tidak tergantung pada obat, membolehkan minimum 

mendispensikan volume 0,2 ml.  

 

Pengenceran mungkin juga diperlukan jika volume dosis sangat kecil 

untuk membolehkan praktis panduan ketepapatan pemberian obat.  

Sebagai contoh, kadar standar clindamisin diperlukan selanjunta 

diencerkan untuk neonatal jika volume dosis rata-rata 0,2 ml gagal untuk 

membolehkan 1 jam 1 jam waktu penyampaian yang dianjurkan.  

 

Informasi obat pediatrik sangat penting untuk mencegah kesalahan, 

partisipasi farmasis pada tim multidisiplin adalah sangat penting.  Sisi dari 

pasrtisipasi keliling, menyediakan informasi, dan membuat analisis 

farmakokinetik atau menginterpretasikan, individu-individu ini 

memeganag peranan yang penting dalam mengidentifikasi kesalahan, 

memonitoring ADRs, memenuhi dosis standar, dan mengedukasi 

profesional kesehatan lain. Mengecewakan, survei keamanan praktis 

medikasi pediatrik menujukkan 33% neonatal dan ICU pediatrik 

mempunyai sedikit atau tidak melibatkan ahli farmasi klinis (Clinical 

Pharmacists).  

 

Kesalahan Pemberian  

 

Meskipun 5 Rights (R) pemberian medikasi (right pastien, right drug, right 

dose, right route, dan right frequency) adalah basis edukasi pemberian 

obat dan bentuk inti bagi kebijakan pemberian obat, 5 R tidak inklusif 

utama sumber kesalahan, berfikir kritis mereka terbatas dan mereka tidak 

merefleksikan praktis keperawatan mereka. Pemberian obat sama 

dengan transkripsi kecelakaan permintaan kesalahan interpretasi, 

ketidaktepatan waktu pemberian dosis, interaksi obat-makanan, dan 

salah dosis sekunder terhdap preparasi dosis.  

 

Transkripsi dalam area  nonkritis mungkin selalu tanggung jawab sekretaris 

unit; kurang pelatihan mungkin meninggalkan kesalahan kognitif seperti 



interaksi obat-penyakit yang tak terdteksi.  Computerized Medication 

Administration Records (MARs) dan bar coding mungkin bisa 

meminimlkan jenis kesalahan ini.  Sayak sekali, teknologi ini yidak 

sepenuhnya diaalamtkan kepada tantangan dosis individual. Bar coding 

menegaskan right drug, tetapi gagal untuk menegaskan right dose jika 

nurs masih menggambarkan dosis individu di lauar kemasan bar code. 

Akibatnya, penggunaan untuk menggunakan penuh teknologi  ini secara 

intent, setiap dan tiap-tiap dosis obat mestilah unit dosis dan dilabel 

dengan dose yang sepsifik dengan bar code. Secara alternatif, skaning 

obat sepsifik dengan bar code mungkin membolehkan dengan 

menegaskan dosis dan volume dosis menjadi tergambar dan diberikan 

oleh nurs.  

 

Aturan transkripsi mesti ditentukan untuk mendorong komunikasi yang 

optimal berkenaan dengan pemberian obat (tabel 2). Beberapa obat 

yang digunakan dalam pediatrik diyakini terjadi interaksi dengan 

makanan (meskipun kurang informasi berkenaaan dengan obat  dan 

formulasi enteal), sistem yang mengidentifikasi obat yang berinteraksi 

dengan makanan  adalah semua yang paling penting.  Substitusi obat 

oleh farmasi menyebabkan pembatasan formularium sering tidak 

dijelaskan dengan tepat pada MAR, menimbulkan satu kali sehari dosis 

diberikan berganda setiap hari. Preprinting MARsm mungkin bisa 

mengeliminasi banyak kecelakaan transkripsi tetapim sayangnyam kreasi 

mereka tidak terarah dan harus membutuhkan detil yang ekstensif.  

 

Dengan memadukan sistem unit dose , sebagian besar beban  kalkulasi 

selama preparasi dosis dibuang dari nurs. Bagaimana pun, sebagian 

rumah sakit tidak berusaha melengakpi sisten unit dose, meninggal nurs 

utuk mengusai dengan kurang kritis atau keamanan medikasi seperti 

pemberian oral. Bagaiman pun, medikasi ini mungkin masih melibatkan 

kalkulasi yang rumit berkenaan dengan penyiapan dosis. Sering, nurs 

menentukan volume dosis dan laju pemnberian, tanpa spesfikasi yang 

diminta. Aturan umum, dosis mestilah jarang lebih dari 1 unit dose.  

 

Nurs pediatrik diharapkan mampu mengoerasikan alat pemberian obat 

yang rumit seperti pompa syringr terpogram. Gagal memahami teknologi 

ini akan terjadi kesalahan. Menentukan secara konsisten  prosedue 

program dan panduan laju infusi  sangat penting untuk meminimalkan 

kesalahan. Dapat ditambahkan, preskriber mestilah juga memahami 

teknologi ini untuk mengenal problema jika terjadi. 

 

Pemberian obat volume dosis kecil intermiten mungkin menjadi rumit jika 

nurs tidak dapat mendorong obat beberapa menit. Penambahan 

terhadap kepeluan pompa syringe terprogram, volume dosis mungkin 



hilang daam selang selama pemberian awal, meninggalkan nurs ke 

dasar yang rumit  dengan dextrose  atau saline dan program pompa 

dengan sysrine kecil flush yang dimaksud. Banyak neonat menerima infus 

kontinu pada laju tidak kurang dari 0,3 ml per jam, ini membutuhkan 

waktu beberapa jam untuk klar volume dasar baik selang dan pasien 

yang menggunakan kateter IV jika menggunakan selang microbore dan 

syrings. Ini kosenrn utama, preskriber mestinya meningkatkan dosis 

sebelum obat melalui ujung kateter dan memberi efek.  Akibatnya, ini 

penting untuk menjamin panduan pemberian obat tidaklah sekear aman 

tetapi juga praktis.  

 

Meskipun penggunaan mirobore tubing dan syrine meminimalkan voluem 

dasar sampai 0,4 ml, tidak semua rumah sakit mempunyai kemampuan 

untuk menyediakan semua kebutuhan medikasi dan cairan intravenus 

bagi pasien pediatrik dan syringes. Standar IV tubing, di mana volume 

dasar20 ml, mungkin hanya opsi saja. Laju lambat (<3 ml/jam) 

membutuhkan banyak jam yang bernlai cairan atau medikasi terjebak 

dalam rongga tube yang sumbat. Ini penting bahwa suatu perubahan 

daam cairan atau medikasi msetilah juga memasukkan pembuangan 

tube yang sudah lama dan menggantinya dengan yang baru, jika 

kebijakan rumah sakit membolehkan tube diubah setiap 72 jam.  

 

Ringkasan 

 

Kesalahan medikasi pediatrik rumit dan selalu sulit dipastikan oleh individu 

yang tidak familiar dengan tantangan pemberian obat kepada anak-

anak. Tantangan ini beragam mulai dari kurang tepatanya pelabelan 

dan testing untuk pasien pediatrik terhadapa ketidaktepatan formulasi 

obat dan terhdap tidaakadekuatnta alat deliveri medikasi. Panduan 

untuk mencegah kesalahan medikasi pada pasien pediatrik mestilah 

dibuat. Sangat disayangkan, teknologi baru yang ada dan yang akan 

muncul yang melibatkan bar code dan entri dokter  mungkin 

memuculkanlagi kerumitan keselahan medikasi, jika kebutuhan pediatrik 

yang begitu unik tak difokuskan.  

 

 

Disadur dari Mitchell, AL  (2001). Challenges in Pediatric 

Pharmacotherapy: Minimizing Mediaction Errors. Medscapse Pharmacists, 

2(1). ©2001 Medscape Portal Inc.  

 
  
 
 
 



Tabel 1: Developmental Pharmacokinetics 
 

Absorption 

   Gastrointestinal  

1. Gastric pH is high in neonates and gradually declines to adult values by 2 years of age -- 
leading to reduced bioavailability of basic drugs and increased bioavailability of acidic drugs.  

2. Gastric and intestinal motility is decreased in neonates and infants but increased in older 
infants and children --- leading to unpredictable bioavailability, particularly of digoxin.  

3. Changing biochemistry of the developing gastrourinary tract within the neonate leads to 
unpredictable drug absorption.  

4. Diminished bile acid pool and biliary function at birth gradually increases to full capacity 
over the first several months of life.  

   Rectal  

1. Bioavailability is dependent on specific drug properties and time exposed to the rectal 
mucosa; few drugs are suitable for rectal administration.  

   Intramuscular  

1. Variable in neonates, infants, and young children secondary to (a) blood flow and vasomotor 
instabilities, (b) insufficient muscle tone and contraction, and (c) decreased muscle 
oxygenation.  

   Percutaneous  

1. Inversely related to the thickness of the stratum corneum and directly related to skin 
hydration.  

2. Increased skin permeability and larger surface area to body weight ratio in neonates and 
infants.  

3. Equivalent percutaneous dosing may lead to systemic availability and potential toxicity.  

   Intraocular  

1. Membranes of the eye are thin, particularly in neonates and infants; not uncommon for eye 
drops to cause systemic side effects in the very young.  

Distribution 

1. Total body water is high in neonates with rapid reduction during the first year of life and 
gradually reaching adult values by 12 years of age -- leading to the need for higher doses of 
hydrophilic drugs such as aminoglycosides.  

2. Body fat comprises a lower proportion of body weight in children as compared with adults, 
increasing between 5 and 10 years of age --- leading to the need for lower doses of lipophilic 
drugs such as digoxin.  

3. Total protein concentration at birth is only 80% of that of adults; full adult values are 
achieved by 1 year of age --- leading to more free drug and higher potential of toxicity.  

4. Persistence of fetal albumin in the newborn period has limited drug binding capacity.  



5. Blood brain barrier is immature during the newborn period -- resulting in higher 
concentrations within brain tissue.  

Metabolism 

1. Most of the enzymatic microsomal systems for biotransformation are present at birth, 
although activity is reduced quantitatively.  

2. Maturity of the liver varies between individuals, and the functional capacity of each enzyme 
increases at a different rate.  

3. Metabolic rate will increase and exceed adult values by 2- to 6-fold by 2-3 months of age and 
will persist until the child is 8-10 years old.  

Elimination 

1. Glomerular filtration and tubular secretion are reduced at birth; the change in glomerular 
filtration rate is the most significant during the first week of life, accounting for the dramatic 
decrease in dosing frequency seen in the neonatal empiric dosing regimen for 
aminoglycosides.  

2. Renal function increases gradually to reach adult values over the first 1-2 years of life.  

 
Tabel 2 
Method for Administering Partial Transdermal Patches 
 

Do not cut the patch.  

1. Using an impermeable barrier such as wax paper or the manufacturer's backing, occlude the 
appropriate fraction of the transdermal patch.  

2. Do not trim the barrier but allow it to remain sticking out from underneath the patch for 
better visibility to double-check the degree of occlusion.  

3. Place on the patient's skin (look for an area that is relatively free from hair and scars; in 
younger children, place on an area of the skin that cannot be easily reached to avoid 
inadvertent removal by the child).  

4. Date and mark the patch with the fraction of unoccluded patch.  

 
Tabel 3:  
Rules for Transcription Etiquette 
 

1. Write neatly.  
2. Place the weight for dose calculation verification at the top of the MAR.  
3. Include information concerning drug compatibilities whenever relevant.  
4. Include information concerning patient preferences for food the drug is to be mixed in.  
5. Document drug interactions.  
6. Discontinue original drug and start over to transcribe pharmacy drug substitution.  
7. Number the MARs (even if there is only 1) as ____ of ____.  
8. If other services such as respiratory have their own MAR, title accordingly.  
9. Be accurate on the times recorded.  



10. Include relevant lab results, such as vancomycin troughs and the time when drawn.  
11. Discontinue original and start over to transcribe any changes in a drug regimen.  
12. Group PRN regimens together whenever possible.  
13. Document total daily dose of drugs such as acetaminophen when given PRN in multiple 

different forms and regimens.  

MAR = medication administration record. 
PRN = whenever necessary. 
 

 

 


