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Dengan dimasukkannya prinsip-prinsip asuhan berpusat pada pasien ke dalam 

praktek kefarmasian, farmasis sekarang secara rutin berbicara kepada pasien dan 

bertanggung jawab terhadap keamanan pasien setiap harinya. Sebagai bagian yang integral 

dari praktek kefarmasian saat ini, farmasis harus mampu berkomunikasi secara tepat dengan 

pasien, seperti tenaga ahli kesehatan lainnya. Farmasis harus memperoleh secara akurat 

riwayat kesehatan dan pengobatan pasien karena hal-hal tersebut merupakan bagian tak 

terpisahkan dari proses pengkajian awal pasien pada praktek farmasi komunitas dan rawat 

jalan, setelah pasien masuk dan dirawat inap di rumah sakit atau di klinik perawatan dengan 

fasilitas penyangga hidup, atau panti-panti perawatan. Selain itu, Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) sekarang mewajibkan rekonsiliasi terapi 

pada saat masuk/dirawat inap di rumah sakit, pada saat perpindahan perawatan antar lembaga 

kesehatan dengan tingkat fasilitas perawatan yang berbeda, dan pada saat keluar dari rumah 

sakit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan terapi yang sering terjadi pada 

situasi-situasi tersebut. Dokumentasi pengobatan dan informasi alergi yang salah dan/atau 

tidak lengkap yang diambil dari rumah dapat berakibat terbuangnya waktu, dan bahkan 

mengakibatkan kesalahan-kesalahan terapi obat yang signifikan. 

DAFTAR ISTILAH 

• Efek samping obat  

• Reaksi alergi 

• Keluhan utama 

• Pertanyaan tertutup 

• Riwayat kesehatan 

• Riwayat penyakit saat ini 

• Pertanyaan terbuka 

• Riwayat medis lampau 

• Ulasan sistem 
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KETERAMPILAN DASAR DALAM MEWAWANCARAI PASIEN 

Salah satu saat kritis pada pengkajian pasien oleh farmasis adalah ketika mengajukan 

pertanyaan kepada pasien. Untuk memperoleh informasi yang berguna, farmasis harus 

menggunakan keterampilan yang tepat dalam mewawancarai pasien. 

Lingkungan 

Sebelum farmasis berbicara kepada pasien atau mendapatkan data pengkajian pasien 

(misalnya: tekanan darah), lingkungan di mana interaksi berlangsung harus dipersiapkan. 

Interaksi dapat terjadi pada berbagai situasi dan kondisi (setting) yang bervariasi, misalnya 

farmasi komunitas, ruang periksa di rumah sakit, atau kamar pemeriksaan di klinik. Namun, 

karakteristik lingkungan dasar haruslah konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain untuk 

membantu menjamin interaksi farmasis dan pasien yang lancar dan produktif.  

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 3-1, karakteristik lingkungan yang sesuai meliputi: 

• Suhu ruangan yang nyaman. 

• Pencahayaan ruang yang memadai bagi farmasis dan pasien untuk dapat melihat satu 

sama lain dengan jelas dan semua materi tertulis yang mungkin digunakan. 

• Lingkungan yang tenang, karena suara bising dari satu atau beberapa sumber akan 

mengalihkan perhatian pasien maupun farmasis dan dapat menyebabkan kesalahan 

menafsirkan informasi pasien yang penting. 

• Tempat yang bersih dan terorganisir, karena benda-benda yang mengalihkan perhatian 

dan barang lain yang berantakan tidak menciptakan atmosfer profesional. 

• Jarak empat sampai lima kaki antara farmasis dan pasien; secara umum jarak yang lebih 

dekat dapat menimbulkan kegelisahan dan jarak yang lebih jauh menyiratkan 

ketidaktertarikan terhadap pasien. 

• Privasi: pasien perlu untuk merasa nyaman berbicara tentang masalah-masalah kesehatan 

pribadi dan farmasis perlu untuk dapat memperoleh data pengkajian pasien secara 

berhati-hati. 

• Posisi duduk yang sama rata atau berdiri pada posisi sejajar mata dan berhadapan atau 

membentuk sudut 90 derajat. Semua penghalang harus dipindahkan antara farmasis dan 

pasien (misalnya: meja peresepan, pemisah keamanan dari kaca atau plastik, lemari). 

Dalam pengaturan di rumah sakit, farmasis harus duduk sejajar mata dengan pasien untuk 
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interaksi tatap muka. Berdiri di hadapan pasien yang terbaring di tempat tidur dapat 

menyiratkan superioritas, mungkin menyebabkan pasien merasa lebih rendah maupun 

tidak nyaman. 

 
Gambar 3.1. Farmasis memberikan konseling kepada pasien 

Kalimat Pembuka 

Kalimat-kalimat pembuka antara farmasis dan pasien menentukan tahap interaksi. 

Pasien sebaiknya dipanggil dengan nama keluarganya (apabila diketahui). Farmasis harus 

memperkenalkan dirinya dan menjelaskan alasan perlunya interaksi apabila pasien belum 

mengenalnya. Sebagai tambahan, pasien perlu diberi tahu perkiraan jumlah waktu yang 

diperlukan untuk interaksi. Sebagai contoh, “ Nyonya Smith, Saya Dr. Mark Davis, farmasis. 

Saya ingin berbicara dengan anda untuk melihat bagaimana keadaan anda selama terapi. Ini 

hanya perlu beberapa menit saja.” 

Karena jenis interaksi ini mungkin merupakan hal baru bagi beberapa pasien, 

farmasis harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan (misalnya: 

“Mengapa anda perlu berbicara kepada saya? Farmasis lain tidak melakukan ini.”). 

Penjelasan singkat tambahan dalam interaksi biasanya dapat mengatasi setiap kebingungan. 
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Jenis-jenis Pertanyaan 

Melanjutkan perkenalan singkat, farmasis harus menanyakan kepada pasien beragam 

pertanyaan. Agar dialog antara pasien dan farmasis dapat efektif dan produktif, perlu 

digunakan kombinasi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Secara umum, pertanyaan-

pertanyaan terbuka digunakan pada saat awal, untuk mengumpulkan informasi umum, dan 

selanjutnya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup, apabila sesuai, untuk 

mengumpulkan data pasien yang lebih spesifik.  

Pertanyaan-Pertanyaan terbuka 

Pertanyaan-pertanyaan terbuka akan lebih menuntun pasien untuk memberikan 

tanggapan dengan format naratif atau sebuah paragraf kalimat-kalimat daripada sekedar 

jawaban ya atau tidak. Jenis-jenis pertanyaan ini memungkinkan ekspresi terbuka, pasien 

dapat memberikan jawaban dengan cara apapun yang diinginkannya. Jenis pertanyaan ini 

memungkinkan pasien memberikan informasi dengan perspektif mereka. Pertanyaan-

pertanyaan terbuka bermanfaat dalam mengumpulkan informasi pasien yang kurang 

terstruktur. Sebagai contoh: 

• Bagaimana, apakah semua berjalan sejak terakhir saya bertemu anda? 

• Bagaimana yang anda rasakan sejak memulai pengobatan yang baru? 

• Pengobatan apa yang sedang anda minum saat ini? 

• Bagaimana anda meminum obat anda? 

Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan terbuka mungkin memberikan informasi 

terinci lebih dari yang dibutuhkan, atau sebaliknya mungkin tidak memberikan informasi 

yang cukup. Pertanyaan-pertanyaan terbuka paling berguna untuk memulai wawancara 

pasien, mengenalkan dan berpindah ke topik pertanyaan-pertanyaan yang baru. 

Pertanyaan-Pertanyaan Tertutup 

Pertanyaan-pertanyaan tertutup, atau pertanyaan langsung, menanyakan 

informasi-informasi spesifik dan terinci. Pertanyaan ini menuntun jawaban-jawaban pendek, 

satu atau dua kata (misalnya; ya atau tidak). Pertanyaan-pertanyaan tertutup membatasi 

pilihan jawabana pasien. Selain itu, pertanyaan tertutup membuat pasien pasif selama 
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interaksi karena mereka didorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

perspektif farmasis. Sebagai contoh: 

• Apakah anda merasa nyeri pada dada terjadi ketika duduk? 

• Apakah anda mengalami pening atau pusing ketika meminum Hytrin? 

• Apakah anda meminum obat tekanan darah pagi ini? 

• Pernahkan anda mengalami reaksi alergi terhadap suatu obat? 

Pertanyaan-pertanyaan tertutup sangat berguna setelah pasien mejawab suatu 

pertanyaan terbuka dan farmasis memerlukan rincian spesifik untuk mengevaluasi situasi 

pasien secara tepat. Pertanyaan ini juga dapat berguna dalam mempercepat interaksi, ketika 

pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mungkin memerlukan beberapa menit –atau bahkan 

jam– gagal memberikan rincian yang dibutuhkan. Akan tetapi, penggunaan pertanyaan 

tertutup secara berlebihan dapat mengarah kepada suasana interogasi dan tidak menghargai 

pribadi, yang menunjukkan sikap negatif terhadap pasien. Sebagai tambahan, penggunaan 

pertanyaan-pertanyaan tertutup secara berlebihan dapat membatasi data yang diperoleh dan 

berakibat pada pengkajian yang tidak akurat. Jadi, kombinasi dari pertanyaan terbuka dan 

tertutup biasanya merupakan cara yang paling efisien dan produktif dalam memperoleh 

informasi pasien yang dibutuhkan, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh interaksi antara 

farmasis dan pasien dalam Kotak 3-1. 

Kotak 3‐1 Contoh Interaksi antara Farmasis dan Pasien  

Farmasis: Halo Tuan Jones. Nama saya Monica Smith, farmasis. Saya ingin berbicara 
kepada anda mengenai pengobatan anda. Ini hanya memerlukan beberapa menit. 

Pasien: Baik. 

Farmasis: Bagaimana yang anda rasakan sejak Dr. Adams meresepkan obat yang baru? 

Pasien: Oh, saya merasa baik. Beberapa hari saya merasa sangat sakit, dan beberapa hari 
saya merasa baik. 

Farmasis: Apa yang anda maksud dengan merasa sangat sakit? 

Pasien: Sulit bagi saya untuk menyelesaikan pekerjaan di luar rumah. Saya senang 
memotong rumput pekarangan dan menyirami taman, tapi akhir‐akhir ini saya tidak bisa 
melakukannya. 

Farmasis: Mengapa anda tidak bisa? Apakah anda merasa lemah atau lelah? 

Pasien: Saya rasa begitu. Saya mudah kecapaian ketika memotong rumput pekarangan, 
dan hal itu membuat saya menyerah. 
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Farmasis:  Apakah anda merasakan nyeri pada dada ketika memotong rumput? 

Pasien: Tidak ada nyeri pada dada, tapi sulit bagi saya untuk bernapas. 

Farmasis: Apakah anda mengalami kesulitan bernapas pada waktu lain seharian atau 
ketika anda berbaring di malam hari? 

Pasien: Hanya jika saya mencoba bekerja di luar rumah atau pergi berjalan, dan pada 
malam hari. Saya biasanya merasa baik jika tidur dengan dua bantal. 

Verifikasi Informasi Pasien 

Sementara pasien menjawab pertanyaan-pertanyaan farmasis, farmasis harus 

menanggapi secara tepat untuk melanjutkan dialog. Seringkali, farmasis juga perlu untuk 

memverifikasi detil tertentu mengenai pasien untuk memastikan bahwa dia mengerti benar 

apa yang pasien katakan. Beberapa teknik umpan balik dapat berguna dalam membimbing 

farmasis dengan kedua proses ini. Teknik-teknik tersebut meliputi: (i) klarifikasi, (ii) refleksi, 

(iii) empati, (iv) fasilitasi, (v) keheningan, dan (vi) ringkasan. 

Klarifikasi 

Klarifikasi berguna jika pasien memberikan informasi yang membingungkan atau 

meragukan. Klarifikasi juga membantu melengkapi informasi dengan beberapa detail yang 

lebih spesifik. Sebagai contoh, “Apakah ketika anda mengatakan bahwa obat itu membuat 

anda sakit yang anda maksud adalah obat itu menyebabkan anda sakit perut?” 

Refleksi 

Refleksi melibatkan pengulangan sebagian atau seluruh tanggapan pasien. Tindakan 

refleksi, cara yang mirip dengan cermin, adalah menyampaikan kata-kata atau perasaan 

pasien kembali padanya. Sebagai contoh, “Yang anda sampaikan kepada saya adalah bahwa 

bayi anda mengalami diare tiga kali sehari setelah anda memberi dia amoxicillin selama dua 

hari.” 

Empati 

Seringkali, informasi yang disampaikan pasien kepada farmasis juga melibatkan 

perasaan atau emosi terkait dengan pengobatan, kondisi medis, atau situasi hidup. Apabila 

farmasis menanggapi dengan pernyataan yang empati, menggambarkan kepada pasien bahwa 

dia mengerti perasaan-perasaan ini, hubungan yang menerima dan mempercayai dapat 
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terbentuk. Tanggapan empati adalah mengenali perasaan, kemudian direfleksikan kembali 

kepada pasien dengan cara memahami, memperhatikan, dan tidak menilai. Sebagai contoh, 

seorang pasien mungkin menyatakan kepada farmasis, “Saya rasa saya akan berpindah ke 

dokter lain. Dokter saya sekarang ini seringkali tampak terlalu sibuk untuk berbicara kepada 

saya!” Tanggapan empati dari farmasis dapat berupa “Hal itu pasti membuat anda frustasi, 

ketika anda memiliki banyak pertanyaan tentang penyakit jantung anda.” 

Fasilitasi 

Fasilitasi menyemangati pasien untuk terus mengkomunikasikan lebih banyak 

informasi. Ini menunjukkan bahwa farmasis tertarik dengan apa yang dikatakan pasien dan 

ingin pasien untuk melanjutkan. Percakapan dapat difasilitasi baik secara verbal (misalnya: 

“Ya, teruskan,” “Mm-hmm,” atau “Silakan lanjutkan”) dan nonverbal (misalnya: 

mempertahankan kontak mata atau mengangguk tanda setuju). 

Keheningan 

Ketika mendapat pertanyaan, kadang-kadang pasien membutuhkan waktu untuk 

berpikir dan untuk mengorganisasi apa yang ingin ia sampaikan. Farmasis harus menjadi 

terbiasa dengan jeda-jeda ini sebagai bagian penting dari proses komunikasi. Jika 

mengganggu keheningan, farmasis dapat merusak proses berpikir pasien, dan informasi 

berharga dapat tidak tersampaikan. Namun, jeda yang panjang mungkin juga berarti pasien 

tidak mengerti atau mendengar pertanyaan; dalam kasus ini, farmasis sebaiknya mengulang 

pertanyaan. 

Ringkasan 

Ringkasan adalah ulasan dari apa yang pasien telah komunikasikan. Pernyataan 

ringkasan merupakan verbalisasi dari pemahaman farmasis terhadap informasi pasien, dan ini 

dapat digunakan pada setiap waktu selama atau pada akhir wawancara. Hal ini juga 

memungkinkan pasien untuk setuju atau tidak setuju dan apabila diperlukan, untuk 

memperbaiki interpretasi farmasis. Sebagai contoh, pada bagian akhir ketika pasien 

menjelaskan permasalahan pengobatannya, farmasis menanggapi “Baik Harry, yang anda 

katakan kepada saya adalah bahwa anda berpikir obat diabetes anda, metformin, 

mengakibatkan anda sakit perut dan diare. Anda juga meminum obat tekanan darah, 
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lisinopril, tetapi tidak meminum obat bebas rutin apapun dan belum mencoba apapun untuk 

gejala-gejala saluran cerna anda. Apakah ini benar? 

Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi yang tepat melibatkan tidak hanya keahlian-keahlian verbal tetapi juga 

nonverbal, di mana media pertukaran merupakan sesuatu selain kata-kata yang diucapkan. 

Komunikasi nonverbal mencerminkan pemikiran dan perasaan mendalam seseorang dan 

secara konstan bekerja, bahkan bila orang itu tidak menyadarinya. Elemen-elemen 

komunikasi nonverbal meliputi: (i) jarak, (ii) postur tubuh, (iii) kontak mata, (iv) ekspresi 

wajah, dan (v) gerak isyarat. Untuk pertemuan farmasis-pasien yang berhasil, komunikasi 

verbal dan nonverbal harus seiring. Hal ini sangat penting dalam menciptakan relasi dengan 

pasien. 

Jarak 

Jarak antara farmasis dan pasien memainkan peran penting dalam interaksi yang 

berhasil. Jarak yang paling nyaman adalah terpisah kurang lebih 18 hingga 48 inci. 18 inci 

mengelilingi tubuh adalah ruang yang paling terlindungi, jarak lebih dekat dari ini dapat 

menyebabkan pasien merasa gugup dan tidak nyaman. Farmasis yang secara terus menerus 

menyerang ruang personal pasien juga memiliki resiko menjadi pengganggu dan lancang. 

Akan tetapi, farmasis harus mempertahankan jarak yang cukup dekat untuk memastikan 

privasi pasien, terutama ketika mendiskusikan permasalahan-permasalahan personal. 

Seringkali, pasien akan mengkomunikasikan secara nonverbal tingkat kenyamanan mereka 

dengan jarak (misalnya: dengan mundur atau mendekat). Farmasis harus mencatat hal ini dan 

oleh karena itu menyesuaikan jaraknya. 

Postur tubuh 

Postur tubuh yang “terbuka”, dimana farmasis berdiri atau duduk dengan cara yang 

santai dan mempresentasikan penampilan yang terbuka penuh kepada pasien, menyampaikan 

baik penghargaan maupun minat yang tulus. Kedua kaki harus terpisah nyaman, tidak 

disilangkan, dan kedua lengan berada di samping.  
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Pada postur tubuh “tertutup”, kedua lengan disilangkan di depan dada, kaki 

disilangkan pada lutut, wajah menghadap ke bawah, dan mata melihat ke lantai. Tipe postur 

ini dapat memperpendek atau menghentikan komunikasi produktif antara farmasis dan pasien 

dan harus dihindari. 

Kontak mata 

Kontak mata yang tepat tidak berarti terus menerus menatap pasien. Malah, farmasis 

harus menghabiskan sebagian besar interaksi melihat pada pasien dan hanya sesekali melihat 

ke arah lain. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting dari keahlian-keahlian 

mewawancara pasien yang baik. Tidak menatap kepada pasien dapat diartikan sebagai 

ketidaktertarikan dan kurang memperhatikan. Selain itu, kurangnya kontak mata dapat 

menghambat kemampuan farmasis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi komunikasi 

nonverbal pasien. 

Ekspresi wajah 

Ekspresi wajah farmasis harus konsisten dengan ekspresi verbalnya. Jika keduanya 

tidak sesuai, pasien akan cenderung mempercayai pesan wajah lebih dari kata-kata yang 

terucap. Sebagai contoh, jika farmasis bertanya, “Efek berlawanan apa yang anda alami dari 

obat ini?” dan kemudian tampak bosan atau teralih perhatiannya, pasien dapat merasa bahwa 

farmasis tidak tertarik secara tulus dalam apa yang dia harus katakan – dan setiap hubungan 

akan hancur. Ekspresi wajah yang tepat harus mencerminkan minat yang penuh perhatian, 

tulus, dan peduli terhadap pasien. 

Gerak isyarat 

Gerak isyarat juga mengirim pesan-pesan nonverbal mengenai perasaan-perasaan 

emosional dan gejala-gejala fisik. Sebagai contoh, meremas tangan atau mengetuk-ngetuk 

jari sering mengindikasikan kecemasan atau kegugupan. Sebagaimana komunikasi nonverbal 

lainnya, gerak isyarat harus sesuai dengan pesan verbal. Farmasis harus selalu berhati-hati 

dengan gerak isyarat yang mungkin mengganggu bagi pasien.  
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Pernyataan Penutup 

Membawa wawancara kepada penutupan yang tepat merupakan bagian penting dari 

proses komunikasi. Banyak kali, pasien akan mengevaluasi keseluruhan interaksi 

berdasarkan pada pernyataan-pernyataan terakhir; oleh karena itu, farmasis tidak seharusnya 

mengakhiri wawancara secara mendadak. Cara efektif untuk menutup interaksi adalah 

memberikan ringkasan singkat. Hal ini memungkinkan untuk farmasis dan pasien mengulas 

apa yang telah didiskusikan dan menjernihkan setiap informasi yang salah. Ketika kedua 

belah pihak telah menentukan bahwa informasi sudah benar, farmasis dapat menyimpulkan 

dengan sebuah pertanyaan tertutup sederhana (misalnya: Apakah anda memiliki pertanyaan?) 

atau pernyataan tulus (misalnya: “Terima kasih untuk waktu anda. Jika anda memiliki 

pertanyaan ketika anda sampai di rumah, silakan hubungi saya.”). Petunjuk-petunjuk 

nonverbal (misalnya: mengatur pekerjaan tulis menulis untuk rekam medis pasien atau 

berdiri dari kursi) juga dapat berguna ketika digabungkan dengan ringkasan atau sebuah 

pertanyaan atau pernyataan penutup. 

Kesalahan-Kesalahan Umum dalam Mewawancarai Pasien 

Ketika berbicara kepada pasien, mudah sekali untuk jatuh ke dalam teknik-teknik 

komunikasi nonproduktif, yang dapat membatasi komunikasi pasien dengan farmasis. 

Kesalahan komunikasi ini dapat menurunkan jumlah data yang diperoleh dari pasien dan 

menghalangi perkembangan hubungan. Oleh karena sifat alaminya yang melemahkan, 

tanggapan-tanggapan berikut harus senantiasa dihindari ketika mengumpulkan informasi dari 

pasien: (i) mengganti subyek, (ii) memberi nasihat, (iii) memberikan penghiburan yang tidak 

tepat, (iv) menanyakan pertanyaan yang mengarahkan atau bias, dan (v) menggunakan 

terminologi profesional. 

Mengubah subyek 

Seringkali, farmasis merasa tidak yakin bagaimana menanggapi suatu pernyataan atau 

pertanyaan pasien. Dalam kasus ini, cara yang paling mudah adalah mengganti subyek 

(misalnya dengan memperkenalkan topik yang baru). Namun, dalam situasi seperti itu, 

pasien akan merasa bahwa persoalan-persoalan mereka tidak didengar atau dipahami. 

Farmasis juga harus menghindari menubah subyek pembicaraan ketika dikejar waktu atau 
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sangat menginginkan untuk memperoleh informasi pasien yang spesifik. Mengubah subyek 

harus digunakan hanya ketika semua informasi pasien yang tepat mengenai satu topik telah 

dikumpulkan dan adalah waktunya untuk berpindah ke yang selanjutnya. 

Memberi nasehat 

Pasien seringkali akan meminta nasehat kepada farmasis mengenai pengobatan atau 

berbagai permasalahan kesehatan. Sebagai contoh, “Bayi saya memiliki ruam pada 

pantatnya. Apakah anda berpikir itu adalah ruam popok atau suatu reaksi alergi terhadap 

antibiotik yang dia mulai minum kemarin?” Dalam hal ini, pasien secara langsung 

menanyakan nasehat profesional dari farmasis, dan tanggapan yang tepat berupa “Ceritakan 

kepada saya lebih lanjut mengenai ruam itu.” Namun, farmasis harus menghindari pemberian 

pendapat pribadi atau memberi tahu pasien apa yang harus dilakukannya (misalnya: “Saya 

rasa menggunakan popok kain adalah gila. Mungkin itulah mengapa bayi anda mengalami 

ruam popok. Anda harus berhenti menggunakannya.” Tipe-tipe pernyataan seperti ini dapat 

menyinggung dan menyebabkan pasien merasa tidak mampu membuat keputusannya sendiri. 

Jika memungkinkan, farmasis harus memberi pasien informasi medis yang mencukupi 

(misalnya gejala umum terkait dengan permasalahan medis yang spesifik, efek samping 

pengobatan, resiko dan manfaat meminum obat tertentu) dan membuat rekomendasi 

profesional berdasarkan informasi pasien yang spesifik. 

Memberikan penghiburan yang tidak tepat 

Ketika mendiskusikan persoalan-persoalan kesehatan yang menyebabkan kegelisahan 

pasien (misalnya penyakit kronis atau penyakit parah), farmasis mungkin tergoda untuk 

menghibur pasien secara salah (misalnya “Semua akan baik-baik saja,” atau “Saya yakin 

bahwa anda akan sembuh dalam waktu singkat.”) Tanggapan yang menenteramkan secara 

tidak tepat ini dapat membuat farmasis merasa lebih baik; namun, hal ini dapat membuat 

pasien merasa bahwa ia tidak seharusnya bingung, khawatir, takut, frustasi, dan seterusnya. 

Penghiburan yang tidak tepat seperti itu menyepelekan perasaan-perasaan pasien dengan 

mencoba untuk mengubahnya daripada berusaha mengerti dan menerimanya. Tanggapan 

penghiburan yang tidak tepat ini juga dapat menutup komunikasi lebih lanjut antara farmasis 

dan pasien. 
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Menanyakan pertanyaan yang mengarahkan atau bias 

Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan atau bias adalah pertanyaan yang 

mengandung asumsi mengenai tingkah laku atau perasaan-perasaan pasien, dan menyatakan 

secara tidak langsung bahwa suatu jawaban lebih baik dari yang lain. Sebagai contoh, “Anda 

meminum obat anda setiap hari bukan?” Tipe pertanyaan seperti ini dapat membuat pasien 

merasa bahwa dia harus menjawab ya hanya untuk menyenangkan farmasis daripada resiko 

dipersalahkan dengan mengakui seringkali lupa meminum obatnya. Bertanya yang 

mengarahkan atau bias juga membawa penilaian negatif, dan hal ini mengarahkan pasien 

untuk menjawab dengan cara yang sesuai dengan asumsi-asumsi farmasis, yang mengurangi 

kesempatan untuk memperoleh informasi pasien yang akurat. 

Menggunakan terminologi profesional 

Banyak pasien tidak mengerti istilah-istilah umum farmasi dan medis yang sering 

digunakan (misalnya: inflamasi, dekongestan, diuretik) dan, oleh karena itu, dapat memiliki 

interpretasi terhadap kata-kata tersebut yang berbeda dari yang diinterpretasikan farmasis. 

Untuk komunikasi yang efektif, farmasis harus menggunakan kata-kata yang dengannya 

pasien merasa akrab. Sebagai contoh, pasien mungkin pernah mendengar “pengencer darah” 

Coumadin tetapi tidak mengetahui apakah itu “antikoagulan” warfarin, atau pasien mungkin 

merujuk kepada obat antihipertensi sebagai obat “tekanan darah tinggi”. Untuk memastikan 

bahwa pasien mengerti apa yang sedang dibicarakan, farmasis perlu untuk menyesuaikan 

kosakatanya ke tingkatan pasien (tanpa terkesan merendahkan). 

RIWAYAT KESEHATAN 

Riwayat kesehatan adalah ringkasan singkat dari permasalahan-permasalahan medis 

saat ini dan lampau, riwayat pengobatan, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan ulasan sistem 

dari pasien. Tujuan dari riwayat kesehatan adalah untuk memperoleh informasi subyektif 

pasien atau dengan kata lain, apa yang pasien sampaikan mengenai kesehatannya, 

pengobatan, dan seterusnya. Biasanya, data subyektif ini kemudian digabungkan dengan 

pemeriksaan fisik obyektif dan data laboratorium untuk mengevaluasi status kesehatan pasien 

saat ini. Dalam lingkungan institusi (misalnya rumah sakit atau asuhan jangka panjang), 

riwayat kesehatan biasanya diambil oleh dokter atau perawat dan didokumentasikan dalam 
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rekam medis pasien. Dalam lingkungan ambulatori atau komunitas, farmasis dapat 

mengambil riwayat kesehatan. Bagi farmasis, tujuan utama dari riwayat kesehatan adalah 

untuk mengevaluasi terapi obat pasien (misalnya penapisan gejala-gejala abnormal yang 

mungkin disebabkan pengobatan) atau untuk mengevaluasi keluahan-keluhan dan atau 

gejala-gejala pasien. 

Pasien biasanya memberikan riwayat kesehatannya masing-masing. Akan tetapi jika 

pasien tidak dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya, maka anggota keluarga, 

teman, pemberi asuhan, atau penterjemah dapat digunakan sebagai sumber. 

Demografis Pasien 

Demografis pasien meliputi nama pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis 

kelamin, ras, status pernikahan, dan apotek. Hal lain yang dapat dimasukkan adalah tempat 

lahir pasien, asal etnis, dan pekerjaan. 

Keluhan Utama (Chief Complaint/CC) 

Keluhan utama (chief complaint/CC) adalah pernyataan singkat dari mengapa pasien 

mencari asuhan. Biasanya, keluhan utama meliputi satu atau dua gejala primer, bersama 

dengan durasinya, dan direkam dalam kata-kata pasien sendiri. Cara terbaik untuk 

mengeluarkan CC adalah menggunakan pertanyaan terbuka (misalnya: “Apa yang dapat saya 

lakukan untuk anda hari ini?”). 

Kadangkala, pasien mungkin tidak memiliki CC. Sebagai contoh, pasien mungkin 

tidak dapat berbicara (misalnya: dalam keadaan koma atau stroke), dimana dalam kasus ini, 

anggota keluarga mungkin dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan pasien. Pasien 

mungkin juga datang ke farmasis untuk tambahan pengobatan dan tidak menunjukkan 

permasalahan medis tertentu apapun; namun, dalam ulasan dari profil pengobatan pasien, 

farmasis dapat mengidentifikasi permasalahan terkait obat dan kemudian menanyakan pasien 

mengenai gejala-gejala spesifik. Melalui proses ini, CC yang tersembunyi dapat ditemukan. 

Riwayat Penyakit Sekarang (History of Present Illness/HPI) 

Riwayat Penyakit Sekarang/RPS (History of Present Illness/HPI) merupakan suatu 

deskripsi mendalam dan pengembangan dari CC. Karakteristik spesifik harus secara rutin 

diperoleh terkait semua gejala yang ada. Tujuh karekteristik standard ini meliputi: 
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• Setting waktu: onset (awitan), durasi, dan frekuensi dari gejala-gejala. 

• Lokasi: area persis dari gejala-gejala. 

• Kualitas atau karakter: istilah deskriptif yang spesifik dari gejala-gejala (misalnya: nyeri 

yang tajam, tinja yang hitam dan seperti ter). 

• Kuantitas atau keparahan: ringan, sedang, atau parah. 

• Pengaturan: apa yang pasien sedang lakukan ketika gejala terjadi. 

• Faktor-faktor yang memperparah dan memperingan: hal-hal yang menyebabkan atau 

membuat gejala memburuk dan yang memperingan atau membuat gejala-gejala 

membaik. 

• Gejala-gejala terkait: gejala lain yang terjadi bersama dengan gejala-gejala primer. 

Deskripsi dari gejala-gejala pasien direkam dalam urutan yang seksama dan 

kronologis. Rincian yang memadai mengenai gejala perlu diperoleh, tanpa menjadi 

berlebihan dan mubazir, untuk mengevaluasi pasien secara tepat. Sebagai tambahan, HPI 

harus meliputi setiap informasi “negatif” yang berhubungan, termasuk gejala-gejala sekunder 

yang tidak dialami pasien (misalnya: pasien mengalami nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, 

dan bersin tetapi tidak mengalami demam atau batuk berdahak). 

Riwayat Penyakit Dahulu/RPD  (Past Medical History/PMH) 

Riwayat Penyakit Dahulu/RPD (Past Medical History/PMH) meliputi deskripsi 

singkat dari permasalahan-permasalahan medis pasien di masa lampau, yang mungkin 

berhubungan ataupun tidak dengan kondisi medis pasien saat ini. Riwayat masuk rumah 

sakit, prosedur pembedahan, kecelakaan, cedera, dan obstetri (untuk wanita) juga 

dimasukkan bersama dengan perkiraan tanggal dan durasi (jika diketahui). Singkatan yang 

umum digunakan dalam PMH adalah S/P, yang berarti Status Post dan mengindikasikan 

kejadian lampau. Sebagai contoh, dokumentasi dalam PMH mungkin berupa “S/P 

histerektomi pada tahun 1997”, berarti bahwa pasien pernah mengalami pembedahan untuk 

mengangkat rahimnya pada tahun 1997. 

Riwayat Keluarga 

Riwayat keluarga merupakan sinopsis singkat dari ada atau tidaknya penyakit dalam 

keluarga tingkat pertama pasien (yaitu: orang tua, saudara kandung, dan anak-anak). Data-



  3.Kesehatan dan Riwayat Pengobatan 

69 

 

data ini umumnya meliputi status (meninggal atau masih hidup), penyebab kematian, usia 

saat meninggal, dan permasalahan-permasalahan saat ini dari anggota keluarga yang masih 

hidup. Secara spesifik, riwayat keluarga dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kadar 

kolesterol tinggi, diabetes, kanker, osteoporosis, alkoholisme, dan penyakit kejiwaan harus 

didokumentasikan karena kondisi-kondisi ini dapat mempengaruhi resiko pasien terhadap 

penyakit-penyakit di masa mendatang atau mempengaruhi diagnosis dokter terhadap 

permasalahan medis pasien saat ini. 

Singkatan umum yang dijumpai dalam riwayat keluarga meliputi F untuk 

Father/Ayah, M untuk Mother/Ibu, B untuk Brother/Saudara laki-laki, dan S untuk 

Sister/Saudara perempuan. Anggota keluarga yang sudah meninggal dapat ditunjukkan 

dengan tanda panah menunjuk ke bawah (↓) dan anggota keluarga yang masih hidup dengan 

tanda panah menunjuk ke atas (↑). Sebagai contoh, ayah pasien yang meninggal karena 

cerebral vascular accident (stroke) pada usia 67 tahun dapat didokumentasikan sebagai 

F↓67(CVA). 

Riwayat Sosial 

Gaya hidup pasien didokumentasikan dalam riwayat sosial, yang berisi penggunaan 

alkohol, tembakau, dan obat-obatan terlarang sebagaimana juga nutrisi dan olah raga mereka. 

Pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan kondisi-kondisi kehidupan pasien juga dapat 

dimasukkan. 

Konsumsi alkohol didokumentasikan sebagai jenis, jumlah, pola, dan durasi dari 

penggunaan alkohol (misalnya: enam kaleng bir setiap hari selama 10 tahun). Untuk 

menggambarkan kebiasaan minum pasien yang hanya minum ketika keluar makan atau 

dalam pertemuan sosial, istilah social drinking kadang digunakan. Namun, istilah ini terbuka 

untuk interpretasi yang luas dan harus diklarifikasi terkait jenis spesifik, jumlah, pola, dan 

durasi dari meminum alkohol. Bagi pasien yang minum secara reguler, tanggal dan waktu 

minum yang terakhir harus didokumentasikan. 

Penggunaan tembakau dihitung dari jenis tembakau yang dikonsumsi (yaitu: rokok, 

cerutu, pipa, atau tembakau kunyah), jumlah pak yang dihisap per hari (pack per day/ppd), 

dan pak setahun (pack-year). Pak setahun dihitung dengan mengkalikan jumlah pak yang 

dihisap per hari dengan jumlah tahun dimana pasien telah merokok. Sebagai contoh, riwayat 
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merokok 20 pak setahun dapat berarti bahwa pasien telah merokok 1 ppd selama 20 tahun 

atau 2 ppd selama 10 tahun.Oleh karena pengukuran pak setahun yang diberikan dapat 

meliputi variasi yang luas dalam kebiasaan merokok yang aktual, farmasis harus mencatat 

baik pak setahun dan jumlah pak setiap hari (misalnya: “Riwayat merokok 20 pak setahun, 2 

ppd untuk 10 tahun”).  

Riwayat penggunaan obat terlarang, yang juga dikenal sebagai obat jalanan atau obat 

untuk rekreasi, mungkin sulit untuk diperoleh dari pasien. Farmasis harus menggunakan 

teknik-teknik komunikasi yang profesional dan tidak menghakimi ketika menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti halnya dengan penggunaan alkohol dan tembakau, 

penggunaan obat terlarang juga didokumentasikan sebagai jenis, jumlah, pola, dan durasi 

penggunaan. Tanggal terakhir dari penggunaan obat juga harus dicatat. 

Kebiasaan olahraga dan diet pasien merupakan informasi yang secara khusus berguna 

jika ia berada dalam resiko tinggi mengalami penyakit jantung, oleh karena diet tinggi lemak 

dan gaya hidup kurang olah raga dapat memberikan kontribusi terhadap obesitas, kadar 

kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Jumlah makanan dan kudapan yang umumnya 

dikonsumsi setiap harinya, sebagaimana halnya jenis dan jumlah makanan, harus 

didokumentasikan. Secara khusus, persentase daging merah, lemak, serat, dan garam yang 

dikonsumsi setiap harinya harus diperoleh. Kegiatan olah raga harus dicatat jenis, frekuensi, 

dan durasi aktivitas. 

Informasi terkait pendidikan pasien, pekerjaan, status pernikahan, dan kondisi 

kehidupan juga merupakan hal yang juga penting oleh karena faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi kesehatan pasien dan pengggunaan pengobatan. Farmasis harus 

mempertimbangkan faktor-faktor ini baik untuk sebagai acuan dokter dalam pengambilan 

keputusan dan rencana farmakoterapetik. Sebagai contoh, pasien yang menganggur mungkin 

ada pada resiko tinggi untuk ketidakpatuhan jika ia tidak mampu membeli pengobatan yang 

mahal. 

Kajian Sistem Organ (Review of Systems) 

Kajian sistem organ (Review of systems/ROS) merupakan pengkajian/penjelasan 

secara umum mengenai gejala-gejala pada pasien untuk setiap sistem organ tubuh. 

Pertanyaan untuk memperoleh informasi ini umumnya adalah pertanyaan tertutup dan 



  3.Kesehatan dan Riwayat Pengobatan 

71 

 

menanyakan mengenai kejadian dari gejala-gejala yang umum terkait pada setiap sistem 

organ. Urutan bertanya biasanya mengikuti format dari kepala hingga ujung kaki. Tujuan dari 

ROS adalah untuk mengidentifikasi setiap gejala-gejala tambahan atau permasalahan-

permasalahan medis yang belum diungkapkan pasien selama CC, HPI, atau PMH dan untuk 

membimbing farmasis dalam mengumpulkan data permeriksaan fisik dan data obyektif 

lainnya. Baik keberadaan atau ketiadaan gejala harus dicatat. Gejala-gejala paling umum 

untuk setiap sistem tubuh yaitu: 

• Kesehatan umum: kelelahan, keadaan lemah, demam, dan penambahan atau pengurangan 

berat secara signifikan. 

• Kulit, rambut, dan kuku: perubahan pada warna, luka, kekeringan, rambut rontok, dan 

perubahan pada tekstur kuku. 

• Mata: perubahan pada penglihatan, penggunaan kaca mata, katarak, dan glaukoma. 

• Telinga: perubahan pada pendengaran, suara dering pada telinga, dan vertigo. 

• Hidung dan tenggorokan: hidung meler atau tersumbat, bersin, nyeri tenggorokan, dan 

kesulitan menelan. 

• Kepala dan leher: benjolan atau bengkak, nyeri ketika disentuh, dan rasa sakit ketika 

bergerak. 

• Sistem pernapasan: kesulitan bernapas, batuk, dan sesak napas. 

• Sistem kardiovaskular: nyeri dada, palpitasi, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi. 

• Sistem peredaran darah tepi: edema, nyeri pada kaki ketika berjalan, hilangnya warna 

kaki bagian bawah, pergelangan kaki, atau telapak kaki. 

• Sistem gastrointestinal: mual, muntah, nyeri pada bagian perut, nyeri pada dada serasa 

terbakar, nafsu makan yang buruk, konstipasi, diare, dan perubahan warna pada tinja. 

• Sistem hepatik: mual, hilang nafsu makan, perut kembung, dan mata atau warna kulit 

yang menguning. 

• Sistem ginjal: perubahan pada urinasi, frekuensi, dan urgensi, darah pada urin, rasa sakit 

pada saat urinasi, tidak bisa menahan urinasi, urinasi yang sering pada malam hari. 

• Sistem muskuloskeletal: kejang, nyeri, kaku, bengkak, dan terbatasnya gerakan. 

• Sistem saraf: tremor, seizure/serangan, ketidakseimbangan, dan paralisis. 

• Status mental: kegelisahan, disorientasi, perubahan pada ingatan, halusinasi, dan 

perubahan pada suasana hati. 
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• Sistem endokrin: penyakit diabetes dan tiroid. 

• Sistem reproduksi pria: permasalahan dengan fungsi seksual, nyeri saat senggama, nyeri 

pada alat kelamin, luka, dan benjolan. 

• Sistem reproduksi wanita: permasalahan-permasalahan menstruasi, cairan vagina, gatal 

pada vagina, dada yang nyeri jika disentuh, benjolan, pembentukan lesung, dan 

mengeluarkan cairan. 

Proses bertanya yang lebih rinci didiskusikan dalam bab-bab untuk setiap sistem 

tubuh pada Bagian 2 buku ini. 

Identifikasi dari gejala-gejala abnormal melalui ROS akan membimbing dokter 

kepada evaluasi pasien lebih lanjut selama pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan tes 

diagnostik. 

RIWAYAT PENGOBATAN 

Dahulu, dokter atau perawat umumnya telah memperoleh riwayat pengobatan karena 

mereka memiliki keterlibatan secara langsung dalam asuhan pasien dalam jumlah yang 

tinggi. Sayangnya, riwayat pengobatan ini bisa jadi tidak lengkap (misalnya: kurangnya 

informasi mengenai alergi, reaksi yang tidak diharapkan, dan ketidakpatuhan). Oleh karena 

farmasis menjadi semakin terlibat dengan asuhan pasien langsung melalui penyediaan 

pengobatan dan tanggung jawab asuhan kefarmasian, riwayat pengobatan kini secara 

meningkat diperoleh oleh farmasis. Farmasis rumah sakit kini sering terlibat dengan 

menyesuaikan pengobatan sewaktu penerimaan, selama perpindahan antar tingkat asuhan, 

dan sewaktu keluar untuk mengurangi insiden permasalahan-permasalahan terkait obat yang 

dapat terjadi pada situasi-situasi ini. Informasi yang diperoleh melalui riwayat pengobatan 

adalah vital untuk evaluasi farmasis terhadap keefektifan dan tolerabilitas aturan pengobatan 

pasien. Riwayat pengobatan tidak hanya mengidentifikasi obat apa yang diminum pasien 

tetapi juga kepatuhan pasien, reaksi obat yang berlawanan, alergi, dan pemahaman terhadap 

peran yang dimainkan pengobatan dalam merawat penyakitnya. Data yang harus diperoleh 

farmasis untuk riwayat pengobatan meliputi obat-obat resep dan bebas yang sedang berjalan 

dan masa lalu, alergi, reaksi obat yang berlawanan, dan kepatuhan terhadap pengobatan. 
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Obat-Obatan Resep yang Sedang Digunakan 

Farmasis harus menanyakan kepada pasien obat-obat resep apa yang sedang ia 

gunakan. Selain nama obat, juga diperlukan informasi mengenai dosis, jadwal penggunaan, 

durasi terapi, alasan menggunakan obat, dan hasil terapi. Sebaiknya digunakan pertanyaan 

terbuka untuk memperoleh informasi pasien yang paling akurat. Pertanyaan yang 

mengarahkan (misalnya: “Anda meminum Captopril, 25 mg tiga kali sehari, benar begitu 

Nyonya Smith?”) akan mendorong pasien untuk berkata ya daripada beresiko malu dengan 

mengakui bahwa dia berhenti meminum obat beberapa minggu lalu karena kehabisan. Oleh 

karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan harus dihindari. 

Beberapa pasien mungkin tidak mengetahui nama-nama obat yang sedang mereka 

gunakan. Apabila hal ini terjadi, minta pasien menggambarkan bagaimana bentuk dari obat, 

dengan sebanyak mungkin detail yang memungkinkan. Deskripsi ini harus meliputi bentuk 

sediaan, ukuran, bentuk, dan warna; dan angka, huruf, atau kata-kata dalam bentuk sediaan. 

Ketika mendokumentasikan informasi ini, farmasis harus memasukkan deskripsi detail dari 

pasien dan, jika daftar obat-obat yang resep tersedia, catat jika daftar itu konsisten dengan 

pengobatan yang pasien harus gunakan. 

Farmasis juga harus memperoleh jadwal pemberian dosis yang diresepkan (misalnya: 

dua kali sehari, satu kali sehari), jadwal pemberian dosis aktual yang digunakan pasien, dan 

perkiraan waktu dimana pasien menggunakan obat. Jika pasien tidak menggunakan 

pengobatan sesuai dengan yang diresepkan (misalnya: pasien menggunakan pengobatan satu 

kali sehari ketika seharusnya tiga kali sehari), tentukan alasan ketidaksesuaian ini. Baik 

jadwal pemberian dosis yang diresepkan dan yang aktual harus didoumentasikan bersama 

dengan alasannya untuk pengkajian kepatuhan pengobatan pasien di masa mendatang. 

Jika pasien menggunakan pengobatan yang “prn” atau dalam basis “jika diperlukan”, 

penting untuk menghitung seberapa sering pasien sebenarnya menggunakan pengobatan oleh 

karena istilah “kadang-kadang” dapat berarti satu dosis dalam satu hari – atau satu dosis 

dalam satu bulan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi ini adalah dengan 

menanyakan pasien berapa dosis yang dia konsumsi dalam satu hari, satu minggu, atau satu 

bulan. Menanyakan kepada pasien seberapa sering dia harus memperoleh persediaan 

pengobatan baru dapat pula berguna. 
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Farmasis juga harus menentukan kapan pasien mulai menggunakan pengobatan, 

alasan menggunakannya, dan hasil dari penggunaan dari perspektif pasien. Jika 

memungkinkan, tanggal mulai yang pasti harus diidentifikasi, terutama jika reaksi 

berlawanan atau alergi dianggap karena disebabkan oleh pengobatan tertentu. Adalah penting 

juga untuk memperoleh alasan pasien menggunakan pengobatan, oleh karena beberapa 

pasien dapat salah paham – atau tidak tahu sama sekali – mengapa pengobatan tersebut 

diresepkan. Akibatnya, pasien mungkin menggunakan pengobatan untuk permasalahan atau 

kondisi-kondisi yang tidak disembuhkan dengan pengobatan tertentu tersebut. Sebagai 

tambahan, farmasis harus mengkaji pendapat pasien mengenai seberapa baik pengobatan 

menyembuhkan atau mengontrol kondisi spesifik tersebut. 

Obat-Obat Bebas yang Sedang Digunakan Pasien 

Karena obat bebas dapat berinteraksi dengan pengobatan yang diresepkan, 

menyebabkan reaksi berlawanan, dan digunakan oleh pasien untuk menyembuhkan reaksi 

berlawanan disebabkan oleh obat resep, farmasis harus memperoleh informasi mengenai 

setiap obat bebas, termasuk produk-produk herbal dan vitamin, yang mungkin digunakan 

pasien. Informasi ini harus meliputi nama obat dan dosis, jadwal pemberian dosis aktual, 

durasi terapi, alasan menggunakan obat, dan hasil dari terapi. Banyak obat bebas digunakan 

secara “prn” atau “sebagaimana dibutuhkan”), maka selalu tanyakan penggunaan persis 

pengobatan tersebut. Menanyakan berapa kali dalam satu hari, satu minggu, atau satu bulan 

pasien mengunakan pengobatan, atau seberapa sering pasien harus membeli persediaan baru, 

dapat membantu farmasis menghitung jumlah obat yang digunakan. 

Obat-Obat Resep dan Bebas yang Pernah Digunakan 

Sebelum membuat rekomendasi-rekomendasi saat sekarang ini, farmasis harus 

memperoleh sebanyak mungkin informasi mengenai obat-obat resep dan obat bebas yang 

pernah dikonsumsi pasien di masa lalu. Informasi ini meliputi nama, dosis, dan resep jadwal 

pemberian dosis obat yang aktual, alasan penggunaan obat, durasi dan hasil terapi, dan 

mengapa pasien berhenti menggunakannya. Informasi ini membantu farmasis untuk 

memahami pengobatan yang berhasil (dan tidak berhasil) mengatasi permasalahan-

permasalahan medis masa lalu dan saat ini.  
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Alergi 

Reaksi alergi adalah suatu kondisi hipersensitif terhadap antigen atau alergen tertentu, 

yang menyebabkan gejala-gejala karakteristik kapanpun dialami. Untuk mencegah 

terulangnya suatu reaksi alergi, farmasis harus bertanya apakah pasien memiliki alergi 

terhadap obat atau makanan (misalnya: beberapa vaksin berasal dari produk-produk telur). 

Oleh karena reaksi obat yang tidak diinginkan atau efek samping dapat diidentifikasi secara 

tidak tepat sebagai suatu alergi, penting untuk menanyakan pasien jenis reaksi apa yang 

dialami (misalnya: bintik merah, permasalahan dalam bernapas, dan lain-lain). Jika alergi 

obat teridentifikasi, farmasis harus bertanya kepada pasien tanggal terjadinya reaksi, apa 

yang digunakan untuk merawatnya, hasil dari perawatan, dan apakah pasien mengalami suatu 

reaksi dengan obat-obat lain dari kelas obat yang sama. 

Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan 

Tidak seperti reaksi alergi, reaksi obat yang tidak diinginkan, yang juga umumnya 

disebut efek samping, merupakan suatu efek farmakologi yang tidak diinginkan yang 

berhubungan dengan pengobatan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai 

reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi saat ini atau lampau adalah dengan 

menanyakan apakah pasien pernah menggunakan obat yang membuat dirinya merasa “sakit” 

atau yang dia rasa lebih baik tidak pernah menggunakannya. Beberapa pasien mungkin tidak 

menghubungkan gejala-gejala yang mereka alami dengan obat-obat yang mereka gunakan 

(misalnya: batuk dengan angiotensin-converting-enzyme inhibitors). Dengan demikian, 

bertanya apakah pasien pernah mengalami efek samping tertentu yang umumnya 

berhubungan dengan pengobatan adalah bermanfaat. Jika reaksi obat yang tidak diinginkan 

teridentifikasi, farmasis harus mendapatkan nama obat, dosis, frekuensi, alasan menggunakan 

obat, detail reaksi yang tidak diinginkan, dan bagaimana reaksi yang tidak diinginkan 

tersebut dikelola (misalnya: dosis diturunkan, obat dihentikan). 

Kepatuhan Terhadap Pengobatan 

Menentukan kepatuhan pasien terhadap pengobatan (juga disebut sebagai 

“kesesuaian”, walaupun “kepatuhan” sekarang menjadi istilah yang lebih diterima) 

merupakan salah satu tujuan utama riwayat pengobatan. Ketidakpatuhan terhadap 
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pengobatan dapat mengarah pada semakin buruknya gejala-gejala pasien, pemeriksaan 

diagnostik yang tidak perlu, perawatan di rumah sakit, dan penggunaan obat-obat tambahan, 

terutama jika ketidakpatuhan tidak teridentifikasi dan dokter percaya bahwa pasien 

menggunakan obat sesuai dengan yang diresepkan. 

Bertanya kepada pasien mengenai kepatuhan dapat menjadi sulit karena sebagian 

besar pasien mengetahui bahwa mereka harus patuh dan mungkin merasa bersalah atau malu 

jika dihadapkan kepada subyek ini oleh tenaga ahli asuhan kesehatan yang berwenang. 

Beberapa pasien mungkin berkata mereka patuh bahkan ketika mereka tidak. Oleh karena itu, 

farmasis harus menggunakan pertanyaan terbuka untuk mencari tahu sebenarnya obat-obat 

apa yang pasien gunakan dan seberapa sering dia menggunakannya. Sekali lagi, berhati-

hatilah untuk menghindari bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dimana pasien 

hanya perlu menjawab ya (misalnya: Tuan Smith, anda meminum metoprolol, 100 mg dua 

kali sehari, bukan begitu?”). Untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik 

dengan pasien, adalah sangat penting bagi farmasis untuk tetap tidak menghakimi ketika 

bertanya kepada pasien mengenai kepatuhan. Tingkah laku yang tidak menghakimi 

mendorong pasien untuk mempercayai farmasis, yang mengijinkan mereka untuk lebih jujur 

mengenai kepatuhan terhadap aturan pengobatan yang diresepkan. 

Cara lain untuk mengkaji kepatuhan adalah dengan membiarkan pasien menjelaskan 

rutinitas sehari-hari dalam menggunakan pengobatan mereka. Pasien-pasien yang 

menjelaskan rutinitas mereka dengan sangat detail cenderung lebih patuh daripada mereka 

yang memberikan penjelasan yang sangat samar-samar atau tidak memiliki rutinitas sama 

sekali. Pernyataan-pernyataan empatik juga mungkin membantu farmasis untuk memperoleh 

informasi lebih mengenai kepatuhan; pernyataan-pernyataan seperti itu mungkin termasuk 

mengakui bahwa suatu aturan pengobatan dapat sulit untuk diikuti, bahwa sangat mudah 

untuk lupa menggunakan obat, dan bahwa obat-obatan mahal ketika mengikuti anggaran 

belanja yang ketat. Jika ketidakpatuhan teridentifikasi, farmasis harus menentukan alasan 

dari ketidakpatuhan sehingga dapat diperbaiki, jika memungkinkan (misalnya: pasien tidak 

mampu membiayai obat antihipertensi yang mahal, sehingga farmasis merekomendasikan 

alternatif yang lebih ekonomis kepada dokter). 

Kepatuhan terhadap pengobatan juga dapat dikaji dengan bertanya kepada pasien 

seberapa sering dia perlu menambah persediaan obat atau berapa lama satu botol obat 
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biasanya bertahan sebelum pasokan baru diperlukan. Jika rekaman kefarmasian pasien yang 

terkomputerisasi dapat diakses, farmasis juga dapat mengulas pola penambahan persediaan 

pasien. 

Pengambilan Riwayat yang Efisien 

Tidak perlu dipertanyakan lagi, farmasis sangat sibuk dengan tanggung jawab 

pemberian obat dan tidak memiliki waktu untuk bertanya atau mewawancarai semua pasien 

secara seksama. Ketika dihadapkan dengan tekanan waktu dan beban pekerjaan, metode 

penapisan awal mungkin bermanfaat untuk membantu farmasis mengutamakan pasien-pasien 

yang paling membutuhkan bantuan dan mungkin menjadi cara yang lebih praktis untuk 

menerapkan asuhan berorientasi pada pasien. Sebagai contoh, ketika memberi tambahan obat 

atau pada akhir sesi konseling rutin, farmasis dapat menanyakan kepada pasien seberapa baik 

mereka pikir pengobatan bekerja atau jika mereka memiliki pertanyaan atau kekhawatiran 

mengenai pengobatan mereka. Jika jawabannya adalah ya, maka farmasis dapat melanjutkan 

dengan diskusi dan pertanyaan spesifik berdasarkan permasalahan pasien. Jika jawabannya 

adalah tidak, maka farmasis dapat melanjutkan dengan tugas di tangan selanjutnya. 

Pendekatan yang lebih fokus dalam mewawancarai pasien bermanfaat tidak hanya untuk 

menginvestigasi permasalahan-permasalahan terkait obat yang potensial tetapi juga dalam 

meciptakan suatu hubungan dengan pasien. Di masa mendatang, pasien akan merasa lebih 

nyaman dalam mendekati farmasis dengan pertanyaan, permasalahan, atau kekhwatiran-

kekhawatiran terkait pengobatannya, sebagaimana halnya dengan bertanya mengenai 

informasi terkait kesehatan dan saran. Pada kesempatan lain, farmasis juga mungkin 

memiliki waktu untuk wawancara dan riwayat pasien yang lebih mendalam. 

Cara lain bagi farmasis untuk memusatkan waktu wawancaranya  adalah dengan 

secara rutin menapis pasien yang berusia lanjut yang menggunakan ≥5 obat atau yang 

memiliki ≥3 kondisi penyakit. Kemungkinan lebih besar bahwa individu-individu ini berada 

pada resiko untuk permasalahan terkait obat dan menerima manfaat dari farmasis yang 

mengumpulkan riwayat kesehatan dan pengobatan yang lebih seksama, mencari 

permasalahan-permasalahan terkait obat yang potensial. Farmasis juga dapat berfokus pada 

pasien dengan kondisi penyakit khusus seperti diabetes, hipertensi, dan hiperlipidemia. 

Penggunaan formulir pengambilan data yang terstandardisasi (lihat bagian dokumentasi di 
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bawah) dapat pula mempercepat proses mewawancara pasien – pasien dapat mengisi 

formulir sambil menunggu resep mereka dilayani. Sesudahnya, ketika berbicara dengan 

pasien, farmasis dapat mengulas formulir tersebut dan menjernihkan dan mengembangkan 

setiap informasi yang mungkin merupakan permasalahan. Perlu diingat bahwa 

mengumpulkan informasi dengan cara seperti ini menempatkan tanggung jawab substansial 

pada kemampuan pasien untuk membaca dan memahami formulir dan memberikan jawaban 

yang akurat. Farmasis mungkin perlu untuk menginvestigasi lebih jauh apabila tampaknya 

ada permasalahan dengan informasi yang diberikan pasien. 

DOKUMENTASI 

Riwayat kesehatan dan pengobatan pasien perlu untuk didokumentasikan dalam 

rekam medis pasien dan dikomunikasikan kepada tim asuhan kesehatan. Sebagian besar 

institusi menggunakan formulir pengambilan data yang terstandardisasi (gambar 3-2 dan 3-3) 

untuk dokumentasi, tetapi informasi dapat pula direkam dalam bentuk teks bebas. Formulir 

yang terstandardisasi terorganisasi dengan baik, mudah untuk direkam, dan memungkinkan 

informasi pasien yang spesifik untuk ditemukan secara cepat; akan tetapi, formulir tersebut 

tidak memberikan fleksibilitas atau ruang yang dibutuhkan bagi pasien yang mungkin 

menggunakan obat dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, bentuk teks bebas memungkinkan 

fleksibilitas dalam jumlah besar dari farmasis ke farmasis tetapi juga membuat kesulitan yang 

lebih banyak  untuk menemukan informasi yang spesifik. Sebagai tambahan, bentuk teks 

bebas mungkin mempermudah pasien untuk lupa menanyakan untuk informasi tertentu 

(misalnya alergi) dan lebih memakan waktu dalam penggunaannya. 

Terlepas dari bentuknya, semua komponen dari riwayat kesehatan dan pengobatan 

harus dimasukkan dalam cara yang terorganisasi, dan tulisan tangan haruslah rapi dan dapat 

dibaca. Jika farmasis mengikuti arahan-arahan ini, komunikasi yang baik dengan anggota tim 

asuhan kesehatan yang lain lebih mungkin terjadi. Formulir Riwayat Kesehatan pada Gambar 

3-2 dan Formulir Riwayat Pengobatan pada Gambar 3-3 berfungsi dengan baik ketika pasien 

mengisi formulir terlebih dahulu dan kemudian farmasis mengulasnya. Oleh karena formulir 

ini mungkin tampak sama dengan yang pasien isi pada ruang kerja dokternya, farmasis harus 

menjelaskan mengapa informasi tersebut diambil dan bagaimana informasi itu akan 

digunakan untuk asuhan pasien dalam pengaturan farmasi. 
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Kedua formulir ini merupakan alat yang sangat berguna dalam membantu farmasis 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait obat. Dalam Formulir Riwayat 

Kesehatan, terdapat beberapa pertanyaan mengenai permasalahan/gejala-gejala kesehatan 

saat ini (dan sebelumnya) yang mereka alami. Farmasis kemudian harus menginvestigasi 

lebih lanjut setiap jawaban “ya” terhadap pertanyaan-pertanyaan ini oleh karena seringkali 

itu merupakan permasalahan-permasalahan terkait obat (yaitu: obat yang menyebabkan efek 

yang tidak diinginkan atau permasalahan medis yang tidak terawat). Formulir Riwayat 

Pengobatan tidak hanya mendaftar obat-obat resep dan bebas tetapi juga memungkinkan 

tempat untuk keefektifan obat, reaksi yang tidak diinginkan, kemampuan untuk membiayai 

pengobatan, dan obat dan alergi makanan. Hal-hal ini membantu dalam menentukan apakah 

pasien pernah mengalami pengalaman-pengalaman negatif dengan terapi obat di masa lalu 

yang juga memberikan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan terkait obat di 

masa mendatang. 

 

 
Gambar 3‐2 Formulir riwayat kesehatan 
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Gambar 3‐3 Formulir riwayat pengobatan 

PERHATIAN-PERHATIAN KHUSUS 

Pasien Anak 

Riwayat kesehatan dan pengobatan untuk pasien anak mengikuti bentuk yang sama 

seperti halnya untuk pasien dewasa, tetapi beberapa perbedaan dalam memperoleh informasi 

perlu dicatat. Salah satu perbedaan utama adalah informasi biasanya berasal dari orang tua 
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atau wali anak. Oleh karena sang anak mungkin belum bisa mengkomunikasikan  gejala-

gejala apa saja yang dia alami, orang tuanya dapat menjelaskan tingkah laku anak dalam 

hubungan dengan aktivitas, makan, dan postur tubuh (misalnya anak tidak bermain dan 

menarik-narik telinganya).  

Sebagai tambahan untuk riwayat kesehatan, farmasis harus bertanya kepada orang tua 

mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah tinggi dan berat anak meningkat 

pada laju yang tetap? Apakah pernah terjadi peningkatan atau penurunan berat badan anak 

yang sangat cepat? Farmasis juga harus bertanya kepada orang tua pada usia berapa 

imunisasi anak diberikan dan apakah anak mengalami reaksi-reaksi sesudahnya? 

Pasien Manula 

Bentuk riwayat kesehatan dan pengobatan untuk pasien manula sama dengan bentuk 

untuk pasien dewasa; namun, pasien yang sudah tua memiliki karakteristik-karakteristik unik 

yang harus diingat farmasis. Pertama, pasien seringkali memilki riwayat panjang, dengan 

beberapa penyakit yang berinteraksi, dan penyakit-penyakit ini dapat berlaku sebagai 

penurunan fungsi secara umum (misalnya: mereka tidak bisa lagi menyiapkan makanan, 

penurunan berat badan) daripada merupakan gejala-gejala khusus. Kedua, oleh karena proses 

penuaan yang normal (misalnya berkurangnya pendengaran), mungkin sulit bagi orang yang 

sudah berusia lanjut untuk berkomunikasi secara efektif dengan farmasis. Jika pasien tidak 

dapat memberikan riwayat yang cukup, farmasis harus bertanya kepada pasangan, anak, atau 

pemberi asuhannya untuk informasi. Banyak pasien berusia lanjut juga mungkin tidak 

memperhatikan gejala-gejala tertentu, oleh karena mereka berpikir gejala-gejala tersebut 

hanya merupakan bagian dari “menua.” Sehingga, pasien usia lanjut cenderung kurang 

melaporkan penyakit. Sebagai tambahan, orang berusia lanjut lebih sensitif terhadap reaksi 

obat yang tidak diinginkan, dan mereka umumnya bertanya kepada farmasis mereka 

mengenai gejala-gejala yang sebenarnya mungkin disebabkan oleh obat-obat yang mereka 

gunakan. Oleh karena itu, farmasis harus selalu mengulas riwayat pengobatan pasien ketika 

mengkaji gejala-gejala pasien. 

Pasien berusia lanjut lebih rentan terhadap tipe-tipe permasalahan medis tertentu 

(misalnya: jatuh, malnutrisi, tidak bisa menahan buang air, dan ketidakpatuhan dalam 

menggunakan obat), sehingga farmasis harus mengkaji aktivitas pasien dalam kehidupan 
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sehari-hari, yang sangat penting bagi kemampuan orang yang lebih tua untuk hidup sendiri. 

Tanyakan kepada pasien apakah ia dapat bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, 

mandi, makan, berpakaian, mengurus tugas-tugas rumah tangga, dan menggunakan 

pengobatan secara independen. Farmasis juga harus bertanya secara spesifik kepada pasien 

apakah mereka menggunakan obat mereka sendiri, menggunakan alat-alat khusus untuk 

membantu mereka ingat untuk menggunakan obat, atau jika orang lain memberikan obat 

kepada mereka.  

Pasien Hamil 

Riwayat kesehatan dan pengobatan dari pasien yang mengandung mengikuti bentuk 

yang sama seperti untuk pasien dewasa. Namun, fokus utama haruslah mengevaluasi efek 

teratogenik (terhadap janin) dari obat  yang mereka gunakan (obat resep dan bebas). 

Pertanyaan-Pertanyaan Pengkajian Mandiri 

1. Apa sajakah karakteristik lingkungan yang paling tepat untuk komunikasi farmasis-

pasien yang produktif? 

2. Kapan pertanyaan terbuka dan sebaliknya pertanyaan tertutup tepat dalam 

komunikasi dengan pasien? 

3. Ketika melakukan riwayat kesehatan, karakteristik apa yang harus diperoleh terkait 

semua gejala pasien? 

4. Ketika mengambil riwayat pengobatan, bagaimana farmasis dapat mengevaluasi 

kepatuhan pasien terhadap pengobatan? 

Pertanyaan-Pertanyaan Pemikiran Kritis 

1. Seorang pasien di apotek anda mengeluh sakit perut dan berpikir bahwa obat baru 

mereka yang menyebabkannya. Pertanyaan apa yang akan anda ajukan kepada pasien 

untuk menentukan bahwa hal tersebut benar? 

2. Seorang wanita berusia 78 tahun dengan riwayat gagal jantung kongestif dirujuk ke 

rumah sakit dengan keluhan napas yang pendek, edema periferal, dan kesulitan tidur 

di malam hari. Dia didiagnosa dengan gagal jantung yang makin parah, dan dokter 

meningkatkan kadar furosemide nya ke 80 mg per kg berat badan. Anda mencurigai 
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bahwa dia mungkin tidak patuh terhadap pengobatannya. Pertanyaan apakah yang 

akan anda ajukan kepada pasien ini untuk mengkaji profil pengobatannya? 
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