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Merupakan cara pengelompokan yang 

nantinya akan mengatur berbagai hal 

kedalam kategori yang sesuai 

berdasarkan hubungan yang satu dengan 

yang lainnya. Dalam hal ini klasifikasi akan 

mengatur berbagai kegiatan praktik 

kefarmasian yang terdiri dari beberapa 

domain, kelas, aktivitas, tugas dan 

langkah.
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Apoteker meningkatkan fokus pelayanan 
praktik mereka dalam kefarmasian dan 
berharap diberikan kompensasi atas 
layanan tersebut, kebutuhan yang tetap 
dan klasifikasi kegiatan pelayanan farmasi 
diterima secara luas dan jelas. Dalam hal 
ini APhA membuat bahasa yang umum 
yaitu PPAC (The Pharmacy practice 
activity classification)

Mengapa profesi farmasi 

memerlukan sistem klasifikasi ?



Meningkatkan layanan farmasi sebagai komponen kunci 
pada praktik apoteker yang mengarah kepada 
pemahaman nilai dan kebutuhan untuk konpensasi 
dalam layanan kefarmasian

Meningkatkan hubungan dan menjalin kerjasama 
dengan pelayanan profesi kesehatan lainnya.

Memfasilitasi dan menstandarisasi penelitian secara 
langsung untuk menetapkan nilai jasa dalam 
mengopimalkan layanan pasien.

Mendukung apoteker untuk mengelola pelayanan lebih 
baik.

Membantu dan mengembangkan kualitas sistem 
asuransi dan kualitas pedoman perawatan untuk 
pelayanan

Memfasilitasi dokumen kegiatan farmasi dengan sistem 
kesehatan farmasi yang berbasis komputer.   

Manfaat konsensus mengenai sistem klasifikasi

yang seragam meliputi:



Adalah untuk memberikan dasar yang kuat 

dalam mendukung sistem Remunirasi (Imbalan) 

yang dapat digunakan sebagai tagihan

Adalah untuk merancang serangkaian kegiatan 

khusus dan perilaku di semua pengaturan 

praktik apoteker didasarkan pada pengetahuan.

Tugas dari kelompok kerja PPAC

Tujuan dari PPAC



PPAC mengklasifikasikan empat 

kegiatan utama Apoteker:

A. Memastikan Tepat Terapi dan Hasil

B. Penyerahan Obat dan Perangkat

C. Memberikan Informasi Kesehatan 

dan Pencegahan Penyakit

D. Manajemen Sistem Kesehatan

Next



Bertujuan: Untuk memastikan penggunaan 

produk farmasi yang tepat oleh pasien.

A.1 Memastikan Farmakoterapi yang tepat 

A.2 Memastikan Pemahaman dan 

Kepatuhan pasien terhadap 

Pengobatan

A.3 Pemantauan dan Pelaporan Hasil

A. Memastikan Tepat Terapi dan Hasil
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Bertujuan: Untuk memastikan bahwa peresepan 
obat sesuai untuk merencanakan perawatan 
kesehatan pasien. Lebih rincinya produk 
farmasi yang dipilih benar, meracik, 
membungkus, melebel dan administrasi 
serta peyerahan obat-obatan pada pasien

B.1 Memproses Peresepan atau pemesanan 
obat

B.2 Mempersiapkan Produk farmasi

B.3 Memberikan Obat 

B. Penyerahan Obat dan Perangkat
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Bertujuan: Untuk mendukung layanan kesehatan 
masyarakat dalam

- Mempraktikkan gaya hidup sehat

- Menjalankan imunisasi, Pemeriksaan 
kesehatan, pendidikan, pemberian 
informasi dan pelayanan konseling

C.1 Menyampaikan layanan pencegahan klinis

C.2 Pengawasan dan pelaporan masalah 
kesehatan masyarakat

C.3 Memberikan informasi obat yang aman 
digunakan dalam masyarakat

C. Memberikan Informasi Kesehatan 

dan Pencegahan Penyakit

Back



Bertujuan: untuk memastikan operasinal dan layanan 
apotik dalam semua pengaturan mencakup :

- pelayanan yang terbaik

- memantau dan belajar dari pengalaman mereka sendiri 
dan pengalaman sistem lainnya 

- memaksimalkan penggunaan SDM, material dan 
keuangan

D.1 Mengelola Apotik

D.2 Mengelola Obat-obatan diseluruh sistem kesehatan

D.3 Mengelola Penggunaan obat dalam sistem kesehatan

D.4 Berpartisipasi dalam kegiatan penelitian 

D.5 Terlibat dalam kerjasama interdisipliner

D. Manajemen Sistem Kesehatan
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