
Kuliah Pharmaceutical Care

PROGRAM PENDIDIKAN 
PROFESI APOTEKER

FAKULTAS FARMASI USU



PENDAHULUAN

• Farmasis = medicine expert

• Memberikan pelayanan informasi obat

adalah salah satu tanggung jawab profesi 

yang fundamental bagi farmasis dalam 

sistem kesehatan



1. Pabrik

10. Penyiapan 
obat

Distribusi 4. Penyimpanan 

di R.Racik

3. Penyimpanan 

di gudang

Pemesanan 
apotik

2. Penerimaan

6. Penerimaan 

resep

5. Penulisan 

resep

11. Pemanggilan pasien

12. Penyerahan obat

Pemahaman Ketaatan

RANTAI PELAYANAN 

OBAT

8. Screening resep

7. Status & data 

pasien 

9. Etiket

13. Inform/Counseling

MEDICATION   ERROR

COUNSELING OBAT

Keterangan

Screening resep :

•Administrasi 
error

•Pharmaceutical 
error

•Clinical error

OutcomeMonitoring



FARMASIS / APOTEKER 
Farmasis adalah tenaga kesehatan yang  

paling akhir ditemui pasien untuk 

memberikan pelayanan kesehatan 

Farmasis berkewajiban untuk menjamin  

bahwa pasien memahami arti obatnya ( The 

Therapeutic Agent ) dan ketepatan  

penggunaan obat, OKI Farmasis harus  

mengembangkan keterampilan dlm :
menyampaikan informasi

memberi motivasi agar pasien mematuhi    

pengaturan obatnya





PASIEN & DOKTER



CONTOH, MATA : KABUR



BAHAGIAN MATA



BAHAGIAN DARI SYARAF MATA



MATA





BAHAGIAN DARI MATA









Operasi Katarak



















BAGAIMANA SIKAP FARMASIS ?
Perpenampilan menarik

Pendengar yang penuh pengertian,  

sabar, dan bijaksana 

Dalam wawancara : 

- Komunikatif 

- Tanpa sifat dingin dan sombong 

- Menguasai situasi dan tahu apa  

yang harus dilakukan 

- Berterus terang, jujur dalam  

menghadapi pasien 

- Percaya diri ditunjukan dari nada  

suara yang tegas ( asertif ) 









KOMUNIKASI TANPA KATA – KATA 

( NONVERBAL COMUNICATION )

• Berpakaian profesional

• Pandang wajah pasien, tunjukkan perhatian 

• Hindari membuat catatan pd saat konseling 

• Duduk / berdiri dengan rilex untuk menurun  

kan kecemasan pasien 

• Dengarkan keterangan pasien, nada dan 

pengaturan suara harus menenangkan 

pasien dan bukan menyalahkan

• Konseling dpt dilakukan ditempat terpisah  

(untuk private )



PASIEN DATANG KE APOTEK

RESEP

(ke dokter)
OBAT BEBAS
(swamedikasi)

Datang dengan 
keluhan

Tahu obat 
yang 

dibutuhkan



Konsep

• Application of pharmaceutical knowledge 

and skills to certain retail transactions

• Pharmaceutical advice/generic substitution

• Health information/education

• Medication counseling

• Health screening/promotion

• Pharmaceutical care



Pelayanan Informasi Obat di Apotik  

Latar Belakang

• Jumlah obat meningkat

• Pemakaian obat di masyarakat meluas

• Kualitas informasi tidak terkontrol (TV, 

surat kabar, buku-buku, internet) 

• Swamedikasi



Self medication  

Alasan

• Kondisi dimana obat bebas dapat 

digunakan seperti sakit reumatik, 

konstipasi, insomnia

• Biaya lebih murah dp ke dokter atau obat 

resep

• Farmasis selalu ada di apotik untuk 

bertanya dp bikin appointment ke dokter



FAKTA

• Rata-rata ketidakpatuhan terapi obat 
: 40%

• 1/3: minum semua obat yang 
diresepkan

• 1/3: minum sebagian dari yang 
diresepkan

• 1/3 : tidak minum sama sekali



Medication Misuse

taking incorrect dose

Medication Misuse

National Pharmaceutical Council (NPC)

Forgetting to take dose

Taking doses at wrong times

Stopping medication too soon



Akibat Medication Misuse

.

MEDICATION MISUSE
TREATMENT FAILURE

Contoh: stop obat anti HTN -- rebound



Pelayanan Informasi Obat oleh 
Farmasis di  Apotik

1. Menjawab permintaan informasi obat

2. Konseling pasien

3. Me-review regimen obat pasien – deteksi 

masalah yg potensial

4. Membantu pasien menangani penyakit 

kronis-nya



Peran Farmasis

1. Menjawab permintaan informasi obat

• Farmasis berada di garis depan sistem 

pelayanan kesehatan ---

• Farmasis -- pendidikan dg level universitas dan 

training mengenai patofisiologi, farmakologi, 

farmaseutik dll

• Farmasis – akses  mudah oleh masyarakat 

• Diharapkan membantu pasien dlm 

mengevaluasi pilihan terapeutik



TRANSISI BIDANG KESEHATAN 

DI DUNIA

EPIDEMIOLOGI:

• Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular berkembang 

pesat di negara berkembang 

• Disamping itu masalah penyakit menular belum tuntas diatasi

GIZI DAN AKTIVITAS FISIK:

• Terjadi perubahan pola makan dan berkurangnya aktivitas fisik

• Terjadi peningkatan masalah gizi lebih dan obesitas

• Masalah gizi kurang belum tuntas di atasi

DEMOGRAFI:

• Perubahan struktur penduduk, kelompok umur lansia 

proporsinya semakin meningkat

URBANISASI:
• Meningkat dengan cepat



DETERMINAN FAKTOR PENYAKIT 

TIDAK MENULAR

• Meningkatnya Konsumsi Makanan dengan:

– Densitas energi tinggi

– Tinggi lemak

– Gula

– Garam

– Rendahnya kandungan gizi mikro

• Berkurangnya aktivitas fisik di rumah, di tempat 

kerja, rekreasi dan transportasi

• Peningkatan Penggunaan Tembakau/Rokok



Contoh Query

No. Problem/Query

1. Berapa lamakah obat tetes mata yang telah dibuka 

masih dapat dipakai? 

2. Berapa lamakah salep mata yang telah dibuka masih 

boleh digunakan? 

3. Berapa lamakah suspensi sirup kering antibiotika yang 

sudah dioplos masih boleh digunakan? 

4. Obat antidiabetes apa yang boleh diberikan kepada 

pasien DM tipe 2 yang mengalami gangguan fungsi 

ginjal? 



Minidose 0,2 - 0,6 cc (Strip 5 pack)

tanpa pengawet, untuk 24 jam



Sediaan Baru
Timol 0,5% (Pluridose =PD) 15 ml, Steril



Preservetive Free (bebas Pengawet)



BAHAGIAN DARI MATA



CARA PENGGUNAAN OTM



Peran Farmasis
Utk Penggunaan obat tanpa resep

• Dapatkan informasi latar belakang: nilai, 

amati gejala/keluhan fisik dan kondisi 

medis

• Bedakan kondisi yang dapat diobati 

sendiri dengan kondisi yang harus 

dirujuk ke  dokter

• Nasehati dan konseling pasien dengan 

apa yang seharusnya dilakukan



Peran Farmasis
Utk Penggunaan obat tanpa resep

Kapan merujuk pasien ke dokter:

1. Gejala/simptom sudah lama 

2. Gejala minor tapi persisten, dan penyebab 

tidak mudah diidentifikasi

3. Gejala hilang timbul & bertambah parah

4. Pasien kesakitan sekali

5. Dicurigai reaksi efek samping obat

6. Danger symptoms



Peran Farmasis

Utk Penggunaan obat tanpa resep

Kapan merujuk pasien ke dokter:

Contoh:

Dada: sakit dada, sesak nafas,mengik, 

sputum berdarah, palpitasi,  batuk

persisten/whooping

Gut :  susah menelan, muntah berdarah, diare 

berdarah, BB ↓

Mata:  merah dan sakit, penglihatan berkurang, 

atau penglihatan ganda



Peran Farmasis

Utk Penggunaan obat tanpa resep

Kapan merujuk pasien ke dokter:

Contoh:

Telinga: sakit, keluar cairan,tinnitus, vertigo

Genito-urinary: susah kencing, sakit pinggang/ 

abdomen, vaginal discharge, darah pd urine

Kulit: spontaneous brushing, rash

Lain2: leher kaku disertai demam, muntah terus



Peran Farmasis
Untuk Pengobatan Sendiri

• Bantu seleksi produk

• Nilai faktor risiko pasien (mis. kontra 

indikasi, fungsi organ, umur, warning, 

precaution)

• Beritahu cara penggunaan yg benar 

(dosis, cara, lama terapi)



Pelayanan Informasi Obat oleh 

Farmasis di  APOTIK

2. Konseling pasien



Konseling adalah suatu bentuk dialog untuk menolong 
seseorang agar memperoleh pengertian yang baik 
mengenai dirinya dan permasalahan yang sedang 
dihadapi sehingga mampu mengatasinya

Konseling Obat ( menurut Edward Balett (1985)

Optimasi terapi obat pasien tertentu dan 
mengusahakan peningkatan kualitas hidup pasien.

Konselor ( Farmasis ) adalah : Orang yang memberikan 
empati, dukungan, membesarkan hati, arahan dan 
saran kepada pasien, berbentuk pikiran / pendapat dan 
berinteraksi langsung untuk membantu pasien agar 
memperhatikan kesehatan / terapi obat pasien / konseli 

DEFINISI



Konseli adalah orang / pasien yang diberi konseling

Patient Compliance : Adalah Perilaku dalam 
penggunaan obat untuk patuh atau rela mentaati 
arahan – arahan dan peraturan – peraturan tertentu 
mengenai terapi obat yang diresepkan

Interpersonal Comunication : Adalah suatu proses 
penyampaian dan penerimaan pesan atau nasehat 
antara konselor / farmasis dengan pasien, dokter atau 
profesional dibidang obat – obatan berkaitan dengan 
pengobatan pasien



KONSELING PASIEN

(terutama utk pasien dg penyakit kronis)



Perundangan

• Di Amerika: OBRA 1990

– Omnibus Reconciliation 

• Di Indonesia

– Peraturan Menteri Kesehatan no 

244/Men.Kes/SK/V/1990



Pasien Biasa

KONSELING

-Open ended    

question

- verifikasi

Pasien dengan penyakit kronis



Definisi

Counseling:

“ a one-on-one, interactive session designed to 

modify patient knowledge or behavior”

(konsultasi interaktif, perorangan untuk merubah 

pengetahuan atau sikap pasien)

Carter BL, 199…



Sikap & Perilaku



THE TRANSTHEORETICAL MODEL OF BEHAVIOR CHANGE

AIDS

DM 

CAD, HTN

PPOK

PENYAKIT 

KRONISIV DRUG ABUSE,
SEX BEBAS

MEROKOK

DIET ↑ LEMAK

Prevention and tx chronic illness require behavior change

SEDENTARY
LIFE STYLE



Pelayanan Informasi Obat oleh 

Farmasis di  APOTIK

3. Review regimen obat pasien – deteksi 

masalah yg potensial



Tiga fungsi utama

Pharmaceutical Care

• Identifikasi potential dan actual DRP

• Pemecahan DRP

• Pencegahan DRP  yang potensial

DRP= drug related problem



Drug Related Problems

1. Dosis terlalu kecil

2. Dosis terlalu besar Pemecahan:

3. Polifarmasi konsultasi-kan 

4. Interaksi obat ke dokter

5. Obat tidak ada indikasi

6. Butuh obat

7. Reaksi efek samping

8. Compliance

9. Tidak rasional







Kesalahan Medikasi (lanjutan):

Penelitian di Inggris (2003) terhadap 36.200 resep 
yang dikeluarkan selama 4 minggu untuk satu 
spesialisasi diperoleh:

• 1,5 % (543) terdapat kesalahan peresepan

• 1 dari 4 kesalahan tersebut „berpotensi serius‟ dan dapat 
membahayakan pasien

• 54% kesalahan terkait dengan dosis

• 39% kesalahan peresepan berasal dari keputusan 
peresepan

• 61% kesalahan peresepan berasal dari penulisan resep



Pelayanan Informasi Obat oleh 

Farmasis di  APOTIK

4. Membantu pasien menangani penyakit 

kronis-nya



kompetensi

“therapeutic alliance” Dapat dipercaya

Kepedulian



Keahlian apa yang diperlukan farmasis 

serta alat bantu ?



Komunikasi

Keahlian Problem solving

Evaluasi Literatur

Tools : sumber informasi (medical literatur)











































Kesimpulan

• Peranan Apoteker sebagai Pelayan 

Informasi Obat di Apotek akansemakin 

dirasakan oleh tenaga kesehatan lain dan 

masyarakat manakala perannya memang 

bermakna dalam menunjang pencapaian 

pengobatan yang rasional.




