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Defenition
ME adalah peristiwa yang 

sesungguhnya dapat dicegah 

yang bisa menyebabkan atau 

mendorong kearah penggunaan 

obat yang tidak tepat atau 

keadan yang membahyakan 

pasien pada hal medikasi 

dikontrol oleh  profesional 

pelayanan kesehatan, pasien, 

atau konsumen.

Peristiwa itu bisa terkait dengan 

praktek profesional, prosedur dan 

sistem peresepan; komunikasi, 

administrasi, edukasi, monitoring 

dan penggunaan

The National Coordinating 

Council Medication Error

Reporting Program (NCC 

MERP)



ME ketidaksesusian dosis yang diminta dengan dosis yang 

diperintahkan

ME terjadi salah satu dari kondisi di bawah ini:

 Omission error – Gagal mnyerahkan dosis sesuai dosis yang 

diperitahkan 

 wrong dose error –Jumlah medikasi yang diberikan berbeda 

dengan yang diminta  lebih dari 17% (10% untuk injeksi)

 unordered drug error – medikasi tidak pernah diperintahkan untuk 

diberikan kepada pasien

 wrong form error – dosis yang diberikan berbeda dengan bentuk 

atau sediaan yang diperintahkan

 rong time error – Dosis obat diberikan 30 menit lebih awal dari 

waktu yang perintahkan atau lewat 30 menit   dari waktu yang 

diperintahkan 

The Classification of Medication Error (ME)



wrong route error

Obat diberikan tidak sesuai rute yang diperintahkan; 

deteriorated drug error

Obat telah kadaluarsa, atau integritas obat secara kimia atau 

fisika telah berubah

wrong rate of administration error

Infus atau cairan intravena diberikan dengan laju yang tidak 

sesuai dengan yang diresepkan;

wrong administration technique error

contoh, mengoleskan alkohol pada tapak suntikan pada hal obat 

yang akan disuntikkan belum dipersiapkan

wrong dose preparation error

contoh, memberikan suspensi oral tanpa mengocok lebih dulu

The Classification of Medication Error …….Cont



The Medical of Impact  Medication Error

Medication Error adalah jenis Medical Error yang 

paling umum terjadi di berbagai RS 

Diperkirakan 7000 orang meninggal /tahun

(The Business Case for Medication Safety,  

February 2003)

Mediaction Error terjadi dengan regulariats yang 

sukar dipercaya 

Studi di 36 RS (dipublikasi 2002) ditemukan 

pada setiap kemungkinan terjadi 2 ME setiap 

hari.



Kesalahan pengobatan  fatal bukan hal yang baru. Hasil 

studi yang dipublikasi pada tahun 1983, melaporkan 

bahwa kesalahan label (labeling error) telah terjadi 

karena tertukarnya label antara  vincristine dan 

methotrexate sehingga terjadi kesalahan rute pemberian 

vincristine diberi secara intratekal yang berakibat fatal.

Pada artikel lain (dipublikasi 1970-an dan 1980an) 

terjadi kematian ganda akibat kesalahan satu mediaksi 

atau lebih 

Di awal  tahun 1966 University Arkansas menerbitkan 

hasil penelitiannnya 66.1% dari 654 terjadi kesalahan 

pengobatan  serius (tidak termasuk wrong time errors) 

Kesalahan serius obat berbahaya terjadi akibat misused

sebagai keputusan dua panel farmasis

The Medical of Impact  Medication Error ……Cont.









Survey INstitue for safety mediaction practices 

(ismp) dan pediatric pharmacy group (ppag)

 Mayoritas (80%) obat yang diresepkan untuk pasien 

pediatrik tidak distujui FDA, perlu obat baru dengan label 

informasi tetang keamanan penggunaan bagi mereka 

(hanya 30% yang disetujui)

 Populasi pediatrik unik (umur: dari detik – 18 tahun; berat 

mulai dari 500 gram - >100 kg)  sulit memprediksi 

farmakokinetik dan farmakodinamik (terutam neonatus 

yang lahir prematur)

Rumah Sakit di USA- tentang kemanan praktis medikasi 

untuk pasien pediatrik baik kritis dan nonkritis:

Membutuhkan perlindungan dari kejadian edication 
error



 Kesalahan Preskripsi
Handwritng (tak jelas, Take terbaca), salah menggunakan 

singkatan, salah desimal (?): 

• 75% responden meloprkan preskriber sering salah 

menghitung dosis

• 50% kesalahan meletakkan desimal 
• 30% dari keselahan ini tidak memasukkan persmaan dosis

• Terutaa untuk obat cairan dan sutikan IV-infus

• Memperhitungkan umur VS berat badan  OD, atau 

mestinya anak itu mestinya sudah disberi dosis dewasa

• Anak umur 3 tahun diresepkan kaptopril 

 Kesalahan Transkripsi (Salah menterjemahkan resep):
• Dalam resep tertulis 1 x 300 mg/h, karena angka 1 pakai 

topi terbaca angka 2, jadi pasien pediatrik tsb 

menggunakannya 2 x 300 mg/h - harus masukrumah 

sakit 



 Kesalahan Dispensing (salah penyediaan/preparasi, salah 

membelah tablet, penggerusan, interaksi fisik-kimia, interaksi 

farmakologis) apakah sudah diketahui?:

• Salah pengenceran

• Hanya 60% farmasis yang mencek ulang obat yang sudah 

didispesing 

• Penggunaan Benzil alkhol,  tidak boleh diberi sebagai pengawet 

untuk bayi < 2 bulan (Gasping syndrome)’

• Heparin yang mengandung benzil alkohol yang terus diberi 

kepada neonat

• Iinformasi obat bagi pediatrik sangat penting untuk mencegah 

kesalahan. Keikutsertaan farmasis secara integratif  dalam tim 

medis penting untuk menyediakan informasi, membuat analisis, 

menginterpretasikan farmakokinetik,  memonitor ES & ADRs,  

mengedukasi profesional kesehatan lain, dan mengidentifikasi 

kesalahan. Sayangnya survei keamanan praktis medikasi pediatrik 

menunjukkan hanya 33% ICU pediatrik dan neonatal yang 

melibatkan ahli farmasi klinis (Clinical Pharmacsts)



 Kesalahan Pemberian (salah pemberian, waktu interval 

waktu, frekuensi, lama regimen; khusus intravenus infusi 

(ketika tak dimasukkan terjadi bengkak, perawat mencbut 

dan gantungkan begitu saja, lalu dicari  vena lain dan 

masukkan yang sudah digantung tadi bagaimana 

sterilitasnya; atau IV- pompa Prime dosis bagamana?

 Basis edukasi pemberian obat (5 R):

• Right patien
• Right drug
• Right dose
• Right route
• Right frequency

5 R bukan inkluis utama sumber kesalahan, tetapi berfikir kritis 
Caregiver yang terbatas dan tidak merefleksikan praktis keperawatan 
mereka (?)


