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JB adalah seorang pria berusia 74 tahun yang datang ke apotek untuk menambah 

persediaan obat antihipertensinya, atenolol. Ketika dia mendekat ke meja pelayanan apotek, dia 

sedikit kehilangan keseimbangannya tetapi masih sempat meraih meja. Sang farmasis bertanya: 

“Apakah anda baik-baik saja, Joe?” Si pasien menjawab: “Oh ya, saya baik-baik saja. Saya 

hanya sedikit tersandung. Saya cukup sering mengalaminya akhir-akhir ini. Saya memerlukan 

tambahan obat tekanan darah.” Farmasis membuka profil terapi obat milik Joe di layar komputer 

dan bertanya: “ Apakah nama obatnya?” Si pasien menjawab: “ Saya membutuhkan atenolol.” 

Dalam contoh kehidupan nyata dari interaksi antara pasien dan farmasis, timbul 

kesempatan bagi si farmasis untuk mengabaikan kehilangan keseimbangan pasien dan 

melanjutkan dengan menyediakan atenololnya atau mengumpulkan tambahan informasi pasien 

(baik subyektif maupun obyektif), mengkaji data, dan mungkin mengidentifikasi, memecahkan, 

dan bahkan mencegah permasalahan-permasalahan terkait obat. Dengan kata lain, sang farmasis 

memiliki kesempatan untuk mempraktekan filosofi pelayanan berpusat pada pasien, yang 

merupakan komponen kunci dalam pelayanan kefarmasian. Ketika seorang farmasis 

menyediakan jenis pelayanan ini, mereka menggunakan seluruh pengetahuan dan keahliannya 

untuk keuntungan pasien. Farmasis memiliki hal lebih untuk ditawarkan kepada pasien daripada 

hanya menyampaikan produk obat yang aman. Mereka juga memiliki kemampuan dan 

kesempatan untuk meningkatkan tidak hanya kesehatan pasien, tetapi juga kualitas hidupnya. 

Hal ini melampaui peran tradisional farmasis yang berorientasi produk kepada peran 

kontemporer yang berorientasi kepada pasien. 

DAFTAR ISTILAH 

• Permasalahan terapi obat 
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• Penerapan farmakoterapi 
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Evolusi pratek kefarmasian: dari produk ke pasien 

Selama periode 100 tahun terakhir, perkembangan dan pertumbuhan signifikan terjadi di 

bidang farmasi. Perubahan-perubahan ini terjadi terutama dalam empat tahapan utama. 

Selama tahapan pertama, sejak akhir tahun 1850an hingga awal tahun 1900an, bentuk 

klasik dari toko obat mulai muncul. Pengaruh utama pada tahapan ini adalah masuknya produsen 

obat berskala besar. Oleh karena obat-obatan diproduksi/diracik diluar apotek, pekerjaan 

farmasis disederhanakan menjadi memperoleh, menyiapkan, mengevaluasi, dan menjual produk 

obat. Farmasis bertanggungjawab menyampaikan pengobatan yang murni, tanpa tambahan dan 

memberikan saran kepada pelanggan. Sebagai tambahan, banyak toko obat didesain ulang untuk 

memindahkan area resep ke bagian belakang toko, yang memungkinkan bagian depan dibuka 

untuk penjualan tembakau, barang-barang khusus, dan yang paling penting, produk-produk soda. 

Masuknya produk soda merevolusi pandangan masyarakat tentang “toko obat” sebagai cara 

hidup bangsa Amerika pada awal tahun 1900an. Ketika industri farmasi terus bertumbuh, 

semakin banyak pengobatan dijual sebagai produk obat yang telah diproduksi sebelumnya 

daripada sebagai pengobatan yang perlu diracik oleh farmasis. Pada saat yang sama, pembuatan 

resep obat oleh dokter sedang meningkat. Kedua faktor ini (yaitu peningkatan produksi dan 

pembuatan resep oleh dokter) mulai mempersempit dan membatasi peran farmasis dalam sistem 

pelayanan kesehatan yang berkembang. 

Selama tahapan kedua, sejak awal tahun 1900an hingga pertengahan tahun 1960an, 

perhatian difokuskan terutama pada reformasi pendidikan sebagai metode untuk memajukan 

profesi. Para pemimpin dalam pendidikan farmasi menuntut pendidikan yang lebih ketat dan 

konsisten bagi farmasis; akan tetapi, banyak perubahan terjadi dalam praktek kefarmasian itu 

sendiri. Beberapa pengobatan baru yang sangat efektif hadir di pasaran selama tahun1950 yang 

meningkatkan jumlah resep yang dipenuhi sebanyak 50%. Pada saat yang sama, status legal dari 

“hanya dengan resep” untuk sebagian besar obat ditetapkan pada tahun 1951. Lebih lanjut, Kode 

Etik Asosiasi Farmasi Amerika (American Pharmaceutical Association/AphA Code of Ethics) 

mulai tahun 1922 hingga 1969 melarang farmasis untuk mendiskusikan efek terapi atau 

komposisi resep dengan pasien. Semua faktor ini berpengaruh besar pada penurunan tanggung 

jawab farmasis dari “menghitung, menuang, menjilat, dan melekatkan” hingga membatasi 

farmasis dengan tugas-tugas yang seperti mesin. Singkatnya, farmasis dinilai terlalu terdidik 

untuk fungsi profesional yang berkurang. 
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Selama tahapan ketiga, sejak akhir tahun 1960an hingga 1980an, peran farmasis berada 

pada transisi. Fungsi-fungsi peran berkembang sangat cepat, meningkatkan keragaman 

profesional. Farmasis mulai menyediakan “jasa-jasa klinis” yang baru, seperti farmakokinetik, 

informasi obat dan kontrol penggunaan obat, umumnya dalam lingkup institusi. Pada tahun 

1969, Kode Etik AphA direvisi untuk mendorong farmasis memperhatikan kesehatan pasien dan 

keamanan sebagai yang utama saat mereka menyalurkan pengobatan, mempergunakan seluruh 

kemampuan dan latihan sebagai praktisi kesehatan. 

Revisi pada Kode Etik AphA mengijinkan farmasis untuk berbicara dengan pasien 

tentang pengobatannya, tetapi peran farmasis berlanjut untuk tetap fokus terutama pada obat dan 

sistem penghantarannya. Satu elemen masih hilang: penerimaan farmasis terhadap tanggung 

jawab pada kesehatan dan kesejahteraan pasien, yang mana sangat dibutuhkan. Sehingga selama 

tahun 1990an, tahapan keempat yaitu tahap pelayanan pasien muncul, sejalan dengan konsep 

asuhan kefarmasian (pharmaceutical care). 

Asuhan berorientasi pada pasien 

Pada tahun 1990, Hepler dan Strand mendefinisikan asuhan kefarmasian sebagai 

“penyediaan terapi obat secara bertanggung-jawab yang ditujukan untuk memperoleh hasil-hasil 

nyata yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Hasil-hasil tersebut antara lain: (i) penyembuhan 

penyakit, (ii) menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala penyakit yang dialami pasien, (iii) 

menahan atau memperlambat proses penyakit, atau (iv) mencegah penyakit atau gejala-gejala. 

Filosofi asuhan kefarmasian berfokus pada empat elemen utama: (i) kebutuhan 

masyarakat akan farmasis untuk memahami permasalahan-permasalahan terkait obat, (ii) 

pendekatan berorientasi kepada pasien untuk memenuhi kebutuhannya, (iii) suatu praktek 

berdasarkan pada “perhatian dan untuk pasien”, dan (iv) suatu tanggung jawab untuk 

menemukan dan menanggapi permasalahan-permasalahan terapi obat pasien. Komponen sentral 

dari asuhan kefarmasian adalah perhatian kepada pasien. Hal ini berarti memberikan perhatian 

tulus kepada pasien dan mempergunakan waktu dan upaya untuk menolong pasien tersebut 

sebagai farmasis dan tenaga ahli asuhan kesehatan. Apabila seorang farmasis betul-betul 

memperhatikan pasien, farmasis tersebut akan memasukkan asuhan kefarmasian ke dalam 

prakteknya, tanpa menghiraukan kondisi dari praktek (misalnya masyarakat, perawatan 

akut/rumah sakit, rawat jalan, perawatan di rumah, rumah sakit lansia) atau hambatan-hambatan 
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yang mungkin terjadi. Asuhan kefarmasian dirancang untuk melengkapi praktek-praktek asuhan 

pasien yang telah ada agar terapi obat menjadi lebih aman dan efektif. 

Berdasarkan filosofi asuhan kefarmasian, farmasis, sebagaimana halnya tenaga ahli 

asuhan kesehatan lainnya bertanggung-jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

terapi obat yang tepat, efektif, dan aman. Untuk itu, farmasis harus memusatkan prakteknya 

kepada pasien sebagai keseluruhan individu; sebagai orang yang memiliki kebutuhan kesehatan 

umum, tetapi juga kebutuhan khusus terkait obat. Farmasis yang menyediakan asuhan 

kefarmasian akan memberikan tanggapan terhadap seluruh kebutuhan kesehatan dan pengobatan 

pasien sambil mengembangkan dan melanjutkan hubungan terapeutik dengan pasien. Jenis 

hubungan ini menuntut farmasis untuk menanamkan dalam dirinya suatu etika perhatian dan 

untuk pasien, yang diartikan ke dalam pengungkapan perhatian terhadap kesehatan dan 

kebahagiaan mereka. Perilaku perhatian umumnya melibatkan toleransi, kepercayaan, kejujuran, 

integritas, empati, dan sensitivitas. Sebagai tambahan untuk karakteristik umum tersebut, 

perhatian dalam filosofi asuhan kefarmasian menuntut farmasis untuk mengutamakan pasien, 

untuk bertanggung-jawab dalam memastikan pengobatan pasien yang seefektif dan seaman 

mungkin, serta untuk memastikan bahwa pasien memahami bagaimana menggunakan 

pengobatannya secara tepat.  

Sejak Helper dan Strand pertama kali memperkenalkan konsep asuhan kefarmasian, 

AphA dan Perhimpunan Farmasis Sistem Kesehatan Amerika (American Society of Health-

System Pharmacist /ASHP) telah memperluas deskripsi awal masing-masing melalui Prinsip-

prinsip Praktek Asuhan Kefarmasian (Principles of Practice for Pharmaceutical Care) dan 

Pernyataan tentang Asuhan Kefarmasian (Statement on Pharmaceutical Care). Pernyataan dari 

ASHP mendeskripsikan lima elemen utama asuhan kefarmasian: “terkait dengan  pengobatan; 

merupakan asuhan yang diberikan langsung kepada pasien; diberikan untuk menciptakan hasil-

hasil nyata; hasil tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien; dan penyedia 

asuhan (farmasis) menerima tanggung jawab pribadi untuk hasil.” Prinsip-prinsip AphA 

menggambarkan lima karakteristik kunci asuhan kefarmasian: 

• Hubungan profesional harus diciptakan dan dipertahankan 

• Informasi medis spesifik terhadap pasien harus dikumpulkan, diatur, disimpan, dan 

dipertahankan 
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• Informasi medis spesifik terhadap pasien harus dievaluasi dan rencana terapi obat diciptakan 

bersama dengan pasien  

• Farmasis menjamin pasien memilki persediaan, informasi, dan pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk menjalankan rencana terapi obat.  

• Farmasis meninjau, memantau, dan memodifikasi rencana terapeutik secara tepat dan bila 

diperlukan, bersama-sama dengan pasien dan tim asuhan kesehatan 

Secara lebih spesifik, farmasis memiliki tiga tanggung jawab utama: (i) memastikan 

bahwa terapi obat pasien diindikasikan secara tepat, paling efektif yang tersedia, paling aman, 

paling nyaman digunakan, dan paling ekonomis; (ii) mengidentifikasi, memecahkan, dan 

mencegah permasalahan-permasalahan terapi obat; dan (iii) memastikan bahwa tujuan terapi 

obat pasien terpenuhi dan hasil-hasil optimal terkait kesehatan tercapai. Semua tanggung jawab 

tersebut berpusat pada menghadapi permasalahan-permasalahan terapi obat pasien. 

Permasalahan terapi obat adalah setiap peristiwa tidak diinginkan yang dialami pasien 

yang melibatkan terapi obat dan pada kenyataannya (atau kemungkinan besar) mengganggu hasil 

yang diharapkan pasien. Dengan kata lain, permasalahan terapi obat adalah permasalahan pasien 

yang diakibatkan oleh atau dapat diatasi dengan obat. Permasalahan terapi obat dalam 

masyarakat mengakibatkan jumlah morbiditas dan mortalitas yang berarti. Diperkirakan bahwa 

morbiditas terkait obat di Amerika Serikat membutuhkan biaya beberapa milyar dolar setiap 

tahunnya. Permasalahan-permasalahan terapi obat yang umum beserta penyebabnya disajikan 

pada tabel 1-1, yang mengelompokkan permasalahan terapi obat dalam tujuh kategori utama. 

Supaya farmasis dapat memecahkan permasalahan terapi obat yang diidentifikasi dan untuk 

mencegah permasalahan di kemudian hari, dia harus memahami penyebab permasalahan 

tersebut. Yang disajikan pada tabel 1-1 tidaklah mencakup keseluruhan, tetapi berpusat pada 

penyebab paling utama dari permasalahan terkait obat yang beragam. Untuk mengidentifikasi, 

memecahkan, dan mencegah permasalahan terapi obat, farmasis harus memastikan bahwa hal-

hal berikut telah dipenuhi: 

• Pasien memiliki indikasi yang tepat untuk setiap obat yang mereka minum. 

• Terapi obat pasien efektif 

• Terapi obat pasien aman 

• Pasien dapat patuh pada terapi obat dan aspek lain dalam rencana asuhan mereka 
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• Pasien memiliki seluruh terapi obat yang diperlukan untuk mengatasi berbagai indikasi yang 

tidak ditangani 

Tabel 1-1 Permasalahan umum terapi obat dan penyebabnya 

Permasalahan terapi obat Kemungkinan penyebab 

Terapi obat yang tidak diperlukan Tidak ada indikasi 

Terapi dobel/duplikasi 
Kesalahan obat Adanya kontraindikasi 

Obat tidak diindikasikan untuk kondisi 

Pengobatan yang lebih efektif tersedia 

Interaksi obat 

Indikasi yang sukar disembuhkan obat 

Bentuk sediaan yang tidak tepat 

Dosis terlalu rendah Kesalahan dosis 

Frekuensi yang tidak tepat 

Durasi yang tidak tepat 

Penyimpanan yang salah 

Cara pemberian yang salah 

Interaksi obat 

Dosis terlalu tinggi Kesalahan dosis 

Frekuensi yang tidak tepat 

Durasi yang tidak tepat 

Cara pemberian yang salah 

Interaksi obat 

Reaksi obat yang berlawanan Efek samping obat yang tidak diinginkan 

Reaksi alergi 

Interaksi obat 

Cara pemberian yang salah 

Perubahan dosis yang terlalu cepat 

Obat tidak aman untuk pasien 

Ketidakpatuhan Harga obat tidak terjangkau 

Tidak mengerti petunjuk untuk menggunakan obat 

Tidak dapat menelan/mengadministrasi obat 
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Memilih untuk tidak menggunakan obat 

Obat tidak tersedia 

Terapi obat tambahan Kondisi tidak dirawat 

Terapi profilaksis 

Terapi sinergis 

Diadaptasi dari Cipolle J, Strand LM, Morley PC. Drug therapy problems. Dalam: Pharmaceutical Care Practice: 
The Clinician’s Guide, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2004: 171-198. Tomochko MA, Strand LM, Morley PC, 
et al. Q and A from the pharmaceutical care project in Minnesota. Am Pharm 1995;NS35(4): 30-39. 

Proses asuhan pasien 

Untuk memenuhi berbagai tanggung jawab dan mencapai tujuan-tujuan terapi (yaitu: 

terapi obat yang tepat, efektif, aman, nyaman, dan ekonomis), farmasis harus menggunakan 

suatu proses yang konsisten, sistematis, dan menyeluruh. Proses asuhan pasien, sebagaimana 

digambarkan pada gambar 1-1, dimulai dari memprakarsai hubungan dengan pasien. Hubungan 

ini dapat dimulai dari pasien membawa resep baru ke apotek, meminta resep untuk tambahan 

persediaan, menanyakan produk bebas, atau menanyakan tentang gejala-gejala yang dia alami. 

Pada tahap selanjutnya, farmasis mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan untuk 

mengevaluasi permasalahan kesehatan pasien dan terapi obat secara tepat. Tindakan spesifik 

berhubungan dengan tahap ini akan beragam sesuai dengan permasalahan kesehatan pasien, 

terapi obat, dan adanya permasalahan terapi obat yang berkaitan. Informasi yang diperoleh dapat 

bersifat subyektif maupun obyektif. Informasi subyektif, seperti gejala-gejala yang dialami atau 

keluhan utama pasien, kondisi kesehatan umum dan tingkat aktivitas, riwayat atau penyakit yang 

sedang dialami, riwayat medis masa lampau, dan riwayat sosial, diperoleh langsung dari pasien 

dan atau pemberi asuhan dan umumnya tidak dapat diukur.  Oleh karena data subyektif tidak 

dapat diukur atau diamati, farmasis dibatasi pada kemampuannya untuk memeriksa ketepatan 

data-data yang diberikan oleh pasien atau pemberi asuhan. Di lain pihak, data obyektif seperti 

tanda-tanda vital dan hasil uji laboratorium, dapat diamati, dapat diukur, dan tidak dipengaruhi 

oleh ingatan, emosi, atau prasangka. 

Kondisi alamiah dari riwayat pengobatan dapat membingungkan dan merupakan topik 

perdebatan. Banyak farmasis menganggapnya subyektif karena umumnya informasi diberikan 

oleh pasien. Yang lain percaya bahwa riwayat pengobatan bersifat obyektif, karena dapat 

diperkuat dengan profil pengobatan yang terkomputerisasi dari apotek. Walaupun umumnya 

dianggap obyektif, hal yang sama dapat dikatakan untuk hasil-hasil laboratorium dan tanda-tanda 
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vital – data tersebut dapat diperoleh dari pasien sendiri atau dari laboratorium, grafik klinis 

harian pasien, atau diukur langsung. Pastinya, data yang diperoleh dari pasien sendiri adalah 

subyektif kecuali jika farmasis dapat mengukurnya secara langsung (misalnya: tekanan darah) 

atau memverifikasi informasi dengan laboratorium, grafik klinis harian pasien, atau catatan profil 

pengobatan/rekam penambahan persediaan yang terkomputerisasi. Situasi umum yang terjadi 

adalah menggunakan rekam resep (dispensing record) yang terkomputerisasi sebagai riwayat 

pengobatan. Tapi dengan cara ini, data tidak akan mencakup obat bebas, sampel dokter, dan lain-

lain. Hal yang terbaik adalah apabila farmasis memperoleh riwayat pengobatan yang menyeluruh 

dari pasien dan kemudian memverifikasi sedapat mungkin dengan rekam pengobatan yang 

terkomputerisasi. Bab 3 menyediakan deskripsi terperinci mengenai teknik-teknik wawancara 

dan komponen-komponen dari riwayat pengobatan dan kesehatan. 

Berbagai cara dapat digunakan untuk memperoleh data subyektif dan obyektif antara lain 

melalui pembicaraan dengan pasien pada saat pemberi asuhan; komunikasi dengan dokter, dan 

tenaga kesehatan lain yang merawat pasien; memeriksa resep; profil terapi obat; atau rekaman 

farmasi lain; memeriksa rekam medis pasien, jika memungkinkan; dan memperoleh data 

pemeriksaan fisik (misalnya mengukur tanda-tanda vital). 

Pengkajian pasien 

Komponen utama dari proses asuhan pasien yang baru saja dijelaskan adalah pengkajian 

kesehatan pasien dan informasi terkait obat. Untuk dapat berhasil memasukkan asuhan 

berorientasi kepada pasien dalam prakteknya, farmasis harus memiliki pengetahuan dan keahlian 

dalam pengkajian pasien. Setelah semua informasi subyektif dan obyektif yang relevan 

diperoleh, farmasis mengkaji informasi tersebut dan mencari permasalahan-permasalahan terapi 

obat (tabel 1-1). Pengkajian pasien didefinisikan sebagai proses di mana farmasis mengevaluasi 

data pasien (subyektif dan obyektif) yang diperoleh dari pasien dan sumber-sumber lain 

(misalnya: profil terapi obat, rekam medis, dan lain-lain) dan membuat keputusan-keputusan 

terkait: (i) status kesehatan pasien; (ii) kebutuhan dan permasalahan-permasalahan terapi obat; 

(iii) intervensi yang akan memecahkan permasalahan obat yang teridentifikasi dan mencegah 

permasalahan di masa mendatang; dan (iv) tindak lanjut untuk memastikan hasil-hasil yang 

diharapkan pasien terpenuhi. Tujuan utama pengkajian pasien adalah untuk mengidentifikasi, 

memecahkan, dan mencegah permasalahan-permasalahan terapi obat. Oleh karena tanggung 
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jawab dari asuhan berorientasi pasien dan pengkajian pasien sangat saling berhubungan, farmasis 

tidak dapat memberikan asuhan pasien secara mencukupi tanpa mengkaji pasien. 

 

 
Sama halnya dengan mengumpulkan data pasien, merupakan hal terbaik untuk 

menggunakan proses yang sistematik dan konsisten untuk evaluasi dan pengkajian data pasien. 

Kerangka kerja untuk mengorganisasi dan mengevaluasi data yang spesifik untuk pasien  ini 

disebut penerapan farmakoterapi dan harus digunakan setiap kali farmasis membuat 

keputusan-keputusan terapi obat. Gambar 1-2 mengilustrasikan komponen-komponen yang 

terkait dengan penerapan farmakoterapi. Selama penerapan farmakoterapi, farmasis secara 

sistematis dan secara berulang menanyakan dan mengevaluasi indikasi, keefektifan, keamanan, 

kepatuhan, dan indikasi yang tidak terolah dalam terapi obat. Penerapan farmakoterapi 

mencerminkan proses kognitif terkait dengan proses pengkajian pasien. 

 

Mengumpulkan informasi pasien 
(subyektif dan obyektif) 

Mengkaji informasi 
(pengkajian pasien) 

Mengembangkan rencana asuhan pasien 

Menyelesaikan proses intervensi 

Menerapkan tindak lanjut 

Gambar 1-1 Proses asuhan pasien 
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Kotak 1-1 mendaftar rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu 

membimbing mahasiswa atau farmasis baru melewati proses penerapan dan pengkajian. Dasar 

dari pertanyaan-pertanyaan dan pengkajian oleh farmasis terhadap informasi pasien ini berkaitan 

dengan kebutuhan terapi obat yang telah dideskripsikan sebelumnya (yaitu: indikasi yang tepat, 

keefektifan, keamanan, kepatuhan, dan indikasi yang tidak terolah) dan permasalahan-

permasalahan terkait obat yang potensial. Walaupun proses evaluasi ini mungkin terlihat 

kompleks dan berlebihan, penemuan permasalahan-permasalahan terkait obat dapat dimulai dari 

jawaban terhadap dua pertanyaan dasar: Apakah permasalahan pasien diakibatkan oleh terapi 

obat? Dapatkah permasalahan pasien dirawat dengan terapi obat? Analisis dan identifikasi 

permasalahan-permasalahan terkait obat lebih lanjut berlangsung melalui pertanyaan 

berkelanjutan dari lima pertanyaan logis terkait kebutuhan terapi obat: 

1. Apakah pasien memiliki indikasi yang tepat untuk setiap terapi obatnya? 

2. Apakah terapi-terapi obat tersebut yang paling efektif untuk kondisi medisnya? 

3. Apakah terapi obat menyebabkan efek samping/berlawanan?  

4. Apakah pasien dapat dan bersedia untuk patuh terhadap terapi obat? 

5. Apakah setiap permasalahan/gejala/keluhan medis pasien dirawat dengan terapi obat (jika 

sesuai)? 

Untuk farmasis berpengalaman yang secara rutin memberikan asuhan berorientasi pasien, 

pertanyaan-pertanyaan ini umumnya terjawab secara bersamaan ketika mengumpulkan informasi 

pasien selama pengkajian fisik dan riwayat kesehatan dan pengobatan. Dalam kenyataan, 

farmasis secara berkelanjutan memproses dan mengevaluasi data pasien ketika mereka 

mengumpulkannya.  

Jika waktunya sedikit, cara termudah untuk memulai proses pengkajian adalah 

menyiapkan daftar dari pengobatan pasien dan daftar dari penyakit, gejala/keluhan, dan 

permasalahan medis pasien. Farmasis dapat kemudian membandingkan informasi dalam kedua 

daftar, mencocokkan penyakit, gejala, dan permasalahan dengan pengobatan. Identifikasi dari 

setiap pengobatan tanpa indikasi atau setiap gejala/penyakit tanpa pengobatan, dimana keduanya 

merupakan permasalahan-permasalahan terkait obat, dapat menjadi langkah pertama proses 

pengkajian pasien.  
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Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dosis, aturan dosis, dan bentuk sediaan untuk 

memastikan bahwa aturan pakai obat sudah merupakan yang paling aman dan efektif untuk 

pasien. Namun, farmasis yang ingin memberikan asuhan yang berorientasi kepada pasien harus 

tetap ingat bahwa tidak semua permasalahan-permasalahan terapi obat dapat diidentifikasi hanya 

dari resep atau profil medis dan daftar penyakit pasien. Untuk memastikan bahwa semua hasil 

yang diharapkan pasien dapat terpenuhi dan tidak melewatkan permasalahan-permasalahan 

INDIKASI 

KEEFEKTIFAN 

KEAMANAN 

KEPATUHAN 

INDIKASI YANG 
TIDAK TEROLAH 

Permasalahan Medis 

Tanda-tanda dan gejala 

Nilai/hasil Lab 

Tujuan terapi/hasil 
yang diharapkan pasien

Efek berlawanan / 
toksisitas

Perilaku pasien 

Tanda-tanda dan gejala 

Nilai/hasil lab 

Gambar 1-2 Penerapan farmakoterapi. (Berdasarkan informasi dalam Cipolle RJ, Strand 
LM, Morley PC. The assessment. Dalam: Pharmaceutical Care Practice: The Clinician’s Guide. New 
York: McGraw-Hill, 2004;118-170.) 



  Rhonda M Jones, 2008; terj. Benediktus Yohan , D Lyrawati, 2008 

12 
 

terkait obat, farmasis perlu untuk memperoleh dan mengevaluasi tanda-tanda dan gejala pasien, 

hasil laboratorium, data pemeriksaan fisik, kepatuhan pasien, dan tujuan-tujuan terapi. 

Komponen-komponen ini adalah integral terhadap pengkajian menyeluruh dari pasien dan 

identifikasi, pemecahan, dan pencegahan permasalahan-permasalahan terkait obat. 

Seringkali farmasis tidak memiliki akses terhadap data pasien seperti hasil laboratorium 

atau informasi pemeriksaan fisik (misalnya: pembacaan tekanan darah, angka glukosa darah). 

Untuk mengimbangi kurangnya informasi, farmasis mulai belajar dan menggunakan keahlian-

keahlian pengkajian fisik yang tepat dalam praktek mereka. Contoh dari teknik-teknik 

pengkajian fisik yang diterapkan dalam praktek kefarmasian meliputi pemeriksaan kelainan-

kelainan kulit, perolehan tanda-tanda vital, pembacaan arus puncak, pengujian kerapatan tulang, 

tingkat gula darah, dan angka kolesterol.  Terlepas dari apakah pengkajian fisik dilakukan oleh 

farmasis atau tenaga ahli kesehatan yang lain, minimal farmasis harus memiliki pemahaman 

tentang proses pengkajian fisik dan data yang sesuai yang diperoleh, jika mereka ingin 

memberikan asuhan pasien yang cukup. Tujuan dari buku ini adalah untuk menambah 

pemahaman tentang teknik-teknik dasar pemeriksaan fisik dan data yang keduanya masuk ke 

dalam peran farmasis dalam asuhan pasien – tidak perlu bagi farmasis untuk menjadi ahli dalam 

setiap teknik tersebut dan “mendiagnosa” pasien. 

 

 

• Apakah ada keluhan/gejala pasien atau temuan-temuan obyektif/fisik yang tidak normal 

yang disebabkan terapi obat? 

 Pertimbangkan kemungkinan efek berlawanan dari terapi obat. 

• Apa sajakah kemungkinan penyebab-penyebab lain dari keluhan/gejala pasien atau temuan-

temuan obyektif/fisik yang tidak normal? 

 Pertimbangkan kondisi-kondisi medis yang lain. 

• Apakah setiap pengobatan telah diindikasikan secara tepat? 

 Kondisi medis yang tepat untuk setiap obat? 

• Apakah setiap pengobatan merupakan yang paling manjur dan aman? 

• Untuk kondisi medis? 

• Untuk pasien? (pertimbangkan usia, jenis kelamin, fungsi ginjal dan hati, kondisi medis lain, 

dan efek berlawanan) 

Pertanyaan-pertanyaan dalam Pengkajian Pasien 
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• Apakah dosis merupakan yang paling efektif dan aman? 

• Dosis tepat? (pertimbangkan usia, fungsi ginjal dan hati, berat badan, dan kondisi medis 

lain.) 

• Apakah pasien mengalami efek berlawanan dari terapi obat? 

 Jika Ya, dapatkan efek berlawanan tersebut diatasi? 

• Apakah terdapat interaksi obat yang dapat mengurangi kemanjuran atau keamanan? 

 Pertimbangkan obat resep dan obat bebas. 

 Apakah terdapat interaksi antara obat – makanan atau obat – tes laboratorium? 

• Apakah pasien dapat mengikuti aturan obat? 

 Apakah pasien mengerti cara menggunakan pengobatan yang tepat? 

 Dapatkah pasien menjangkau terapi obat? 

• Apakah pasien memerlukan terapi obat tambahan untuk indikasi yang tidak terolah? 

Sinergisme dengan terapi yang sedang berlangsung? Pencegahan? 
Berdasarkan informasi dalam Tomechko MA, Strand LM, Morley PC, et al. Q and A from the pharmaceutical care 
project in Minnesota.  Am Pharm 1995; NS35(4):30-39. 
 

Ketika seluruh permasalahan-permasalahan terkait obat telah diidentifikasi, perlu untuk 

menentukan penyebab dari masing-masing permasalahan. Mengetahui penyebab setiap 

permasalahan terkait obat akan menuntun kepada penyelesaian paling efektif untuk pasien. 

Permasalahan terkait obat yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan dan diberi prioritas 

berikut tujuan dan kriteria tujuan yang sesuai (yaitu hasil-hasil yang diharapkan pasien), 

didokumentasikan dalam rencana asuhan pasien (patient care plan/PCP) atau catatan farmasi. 

Integral dengan dengan PCP adalah penyelesaian untuk permasalahan-permasalahan tersebut, 

yang umumnya dikenal sebagai intervensi. Intervensi pada pokoknya adalah tindakan-tindakan 

yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait obat atau untuk mencegah 

permasalahan yang mungkin terjadi di masa mendatang.  Tindakan-tindakan tersebut dapat 

meliputi (tapi tidak terbatas pada) mendidik dan menerangkan kepada pasien tentang terapi obat 

atau isu-isu terkait kesehatan, menghubungi tenaga ahli asuhan kesehatan lain untuk memperoleh 

lebih banyak informasi pasien atau membuat rekomendasi tentang terapi obat, 

merekomendasikan terapi baru atau pengganti (obat atau non-obat), dan merujuk pasien kepada 

tenaga ahli asuhan kesehatan lain. Intervensi sekunder memastikan bahwa pasien mencapai 
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tujuan-tujuan terapi. Bentuk intervensi yang umum bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasien, 

tujuan terapi, dan permasalahan-permasalahan terkait obat yang teridentifikasi. 

Bagian lain dari PCP adalah evaluasi tindak lanjut, umumnya disebut rencana 

pemantauan/monitoring, yang menjelaskan faktor-faktor yang akan menentukan pencapaian 

hasil-hasil nyata yang diharapkan pasien (misalnya pengukuran tekanan darah, data 

laboratorium, atau berbicara dengan pasien). Dalam memilih intervensi dan rencana pemantauan 

yang paling tepat, farmasis juga harus secara aktif memperhatikan kebutuhan dan harapan pasien 

dan memasukkannya dalam pengembangan rencana. Idealnya, pasien harus diikutsertakan dalam 

seluruh proses asuhan pasien. Langkah terakhir dari PCP, yang seringkali terabaikan atau 

dihilangkan karena keterbatasan waktu, adalah mengimplementasikan rencana pemantauan dan 

tindak lanjut untuk mengetahui hasil terapi obat. Sebagai contoh, pasien farmasis dapat 

menghubungi pasien untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap terapi obat atau mengetahui 

adanya efek samping obat. Kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang lain dapat meliputi pemeriksaan 

tanda-tanda vital, data fisik atau uji laboratoium. Perlu dicatat bahwa setelah rencana telah 

diimplementasikan, siklus proses asuhan pasien berulang sekali lagi. Farmasis mungkin perlu 

untuk mengumpulkan lebih banyak data, mengkaji perkembangan pasien, dan menyesuaikan 

rencana. 

Dokumentasi 

Mendokumentasikan pertemuan dengan pasien merupakan langkah kritikal dan penting 

dalam proses asuhan pasien. Hal ini umumnya dipahami pelaksana praktek kefarmasian bahwa 

“jika anda tidak mendokumentasikannya, anda tidak melakukannya”. Dokumentasi adalah alat 

komunikasi berharga untuk pertemuan di masa mendatang dengan pasien tersebut dan dengan 

tenaga ahli asuhan kesehatan lainnya. Alasan lain mengapa dokumentasi sangat kritikal terhadap 

proses asuhan pasien didaftarkan pada Gambar 1-2. Saat ini, beberapa metode berbeda 

digunakan untuk mendokumentasikan asuhan pasien dan PCP, dan beragam format cetakan dan 

perangkat lunak komputer tersedia untuk membantu farmasis dalam proses ini. Dokumentasi 

yang baik adalah lebih dari sekedar mengisi formulir; akan tetapi, harus memfasilitasi asuhan 

pasien yang baik. Ciri-ciri yang harus dimiliki suatu dokumentasi agar bermnanfaat untuk 

pertemuan dengan pasien meliputi: 

• Informasi tersusun rapi, terorganisir, dan dapat ditemukan dengan cepat. 
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• Informasi dapat dipahami dengan mudah, sehingga setiap tenaga ahli asuhan kesehatan 

dapat menentukan apa permasalahan-permasalahannya, tindakan-tindakan yang diambil, 

dan tindak lanjut yang diperlukan. 

• Informasi subyektif dan obyektif bersifat akurat. 

• Merupakan pengkajian terhadap informasi pasien, berfokus pada permasalahan-

permasalahan terapi obat.  

• Mencantumkan rencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

teridentifikasi. 

• Mencantumkan rencana pemantauan terapeutik dan tindak lanjut untuk memastikan 

bahwa setiap permasalahan dapat diatasi dan hasil-hasil nyata yang diharapkan pasien 

dapat terpenuhi. 

Catatan SOAP 

Format yang paling umum dan dikenal secara universal untuk mendokumentasikan 

informasi pasien dalam sistem asuhan kesehatan adalah catatan SOAP, yang merupakan akronim 

dari Subjective (subyektif), Objective (Obyektif), Assessment (pengkajian), dan Plan (rencana). 

Setiap istilah mencerminkan bagian dari catatan yang berisi informasi yang spesifik. 

Menggunakan format yang sistematik dan konsisten, seperti catatan SOAP, menjadikan 

dokumentasi dari pertemuan asuhan pasien menjadi lebih efisien. Catatan SOAP adalah format 

yang akan kita gunakan pada keseluruhan bagian buku untuk mendokumentasikan kasus-kasus 

pasien dalam rencana asuhan pasien. Bagian subyektif dan obyektif berisi informasi dari pasien 

dan atau pemberi asuhan, pemeriksaan fisik, dan tes-tes diagnostik dan laboratorium. 

Permasalahan-permasalahan terapi obat diidentifikasi dari informasi subyektif dan obyektif dan 

didokumentasikan dalam bagian pengkajian. Rencana menggambarkan tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terapi obat yang teridentifikasi dan 

monitoring/tindak lanjut untuk evaluasi hasil-hasil nyata dari terapi obat. 

 

 

• Merupakan rekaman permanen informasi pasien. 

• Bertindak sebagai rekaman permanen dan bukti aktivitas asuhan pasien oleh farmasis. 

Manfaat Dokumentasi 
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• Mengkomunikasikan informasi penting kepada farmasis dan tenaga ahli asuhan kesehatan 

lainnya. 

• Bertindak sebagai rekaman legal dari asuhan pasien yang diberikan. 

• Menyediakan bukti dari intervensi pasien dan pelayanan manajemen terapi pegobatan 

untuk penggantian pengeluaran uang. 
Berdasarkan informasi dalam  Currie, JD. Documentation. Dalam: A Practical Guide to Pharmaceutical Care, 3rd 
Ed. Washington DC: American Pharmaceutical Association, 2007; 139-160. 
 

Bagian subyektif meliputi informasi yang diberikan oleh pasien, anggota keluarga, orang 

lain yang penting, atau yang merawat. Jenis informasi dalam bagian ini meliputi: 

• Keluhan/gejala-gejala atau alasan utama pasien datang ke tempat praktek/klinik,  

menggunakan kata-katanya sendiri (keluhan utama). 

• Riwayat penyakit saat ini yang berkenaan dengan gejala-gejala (riwayat penyakit saat ini). 

• Riwayat penyakit dahulu (pada masa lampau). 

• Riwayat pengobatan, termasuk kepatuhan dan efek samping (dari pasien, bukan dari profil 

obat yang terkomputerisasi). 

• Alergi. 

• Riwayat sosial dan/atau keluarga. 

• Tinjauan/ulasan sistem organ. 

Bagian obyektif meliputi data yang diperoleh dari pasien dan yang dapat diukur secara 

obyektif. Informasi umum dalam bagian ini meliputi: 

• Tanda-tanda vital. 

• Temuan-temuan fisik atau pemeriksaan fisik (jika memungkinkan). 

• Hasil-hasil uji laboratorium (dari laboratorium jika tersedia, bukan dari pasien). 

• Kadar obat dalam serum (jika tersedia). 

• Beragam hasil-hasil uji diagnostik (jika tersedia). 

• Profil pengobatan yang terkomputerisasi dan informasi lain (jika tersedia). 

Karena tenaga ahli asuhan kesehatan lain juga umumnya memberikan data obyektif 

tertentu (misalnya data pemeriksaan fisik oleh dokter atau asisten dokter, atau data uji 

laboratorium dari klinik atau laboratorium), maka akan bermanfaat jika data dan sumber/siapa 

yang memberikan data juga didokumentasikan. 
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Bagian pengkajian dari catatan SOAP melibatkan pemikiran kritis dan analisis dari 

farmasis.  Farmasis menganalisis informasi subyektif dan obyektif dan menentukan status 

kesehatan pasien, apabila pasien mengalami permasalahan-permasalahan terkait obat, dan 

apabila hasil-hasil nyata kesehatan pasien telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan secara rinci di 

atas. Jika suatu permasalahan teridentifikasi untuk pertama kalinya, menambahkan catatan “baru 

teridentifikasi” setelah permasalahan (misalnya: “Hipertensi – baru teridentifikasi”) adalah 

bermanfaat. Sebaliknya, untuk pengkajian tindak lanjut atau reevaluasi suatu permasalahan, 

menambahkan “teratasi”, “bertambah parah”, atau “stabil” (misalnya: “Gastritis disebabkan oleh 

terapi glucophage – teratasi”), adalah juga bermanfaat. Sebagai tambahan, bagian pengkajian 

menyediakan dasar atau alasan untuk bagian rencana. 

Pada bagian rencana ditulis tindakan-tindakan yang diambil atau perlu diambil untuk 

mengatasi setiap permasalahan yang telah diidentifikasi. Rincian yang cukup, tanpa berpanjang 

lebar, harus dicatumkan sehingga farmasis di masa mendatang atau tenaga kesehatan lainnya 

dapat dengan mudah mengerti apa yang terjadi selama pertemuan dengan pasien dan apa tindak 

lanjut yang diperlukan. Dengan demikian, komponen kritikal dari rencana adalah tindak lanjut 

untuk memastikan bahwa permasalahan-permasalahan secara aktual diperbaiki, permasalahan 

mendatang tidak berkembang, dan tujuan-tujuan terapi obat terpenuhi. Tindak lanjut sebaiknya 

meliputi parameter-parameter monitoring yang perlu dikaji seperti halnya interval untuk 

pengkajian selanjutnya (misalnya: “memeriksa tekanan darah – 2 minggu”). Akan sangat 

bermanfaat jika menuliskan kondisi tertentu sebagai syarat/pedoman untuk melakukan suatu 

tindak ;lanjut (misalnya: “memeriksa tekanan darah dalam 2 minggu. Jika <140/90 mm Hg dan 

tidak ada efek samping, lanjutkan pengobatan yang sedang berjalan. Jika 140-160/90-100 mm 

Hg, periksa ulang tekanan darah dalam 2 minggu. Jika >160/100 mm Hg, tingkatkan lisinopril 

hingga 40 mg per hari. Jika mengalami efek samping [batuk, pening, pusing], mungkin perlu 

mengganti dengan doxazosin, 2 mg QHS”). Informasi ini memperlancar proses tindak lanjut, 

terutama jika farmasis lain menangani pasien pada waktu tersebut. Sebagai atturan baku yang 

digunakan pada dokumentasi adalah kolega harus dapat membaca, mengerti, dan mengambil 

tindakan sesuai rencana apabila farmasis yang mendokumentasikan catatan berhalangan. 
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Catatan yang berorientasi pada masalah 

Pada catatan yang berorientasi pada masalah, permasalahan-permasalahan aktif pasien 

didaftar, dan catatan SOAP ditulis untuk setiap masalah atau kelompok permasalahan yang 

berkaitan erat. Permasalahan dapat berupa kondisi penyakit pasien atau permasalahan terapi 

obat. Apabila pengkajian pasien tidak mengungkapkan adanya permasalahan terapi obat, maka 

pada catatan SOAP harus ditulis demikian (misalnya: “permasalahan terapi obat tidak 

teridentifikasi”), dan dicantumkan data yang cukup yang menuntun dan mendukung 

pengambilan kesimpulan tersebut. Oleh karena baik catatan SOAP (dengan semua permasalahan 

didokumentasikan dalam satu catatan) maupun catatan yang berorientasi masalah keduanya 

secara umum digunakan, kedua bentuk catatan dapat diterima. Walaupun demikian, bentuk yang 

sama harus digunakan secara konsisten dari farmasis ke farmasis pada tempat praktek yang 

sama. Pada buku ini, format SOAP digunakan untuk mendokumentasikan PCP atau Catatan 

Kefarmasian (Pharmacy Note) ketika menggambarkan skenario kasus pasien. 

Daftar “yang tidak boleh digunakan” 

Komisi Bersama untuk Akreditasi Organisasi Asuhan Kesehatan (Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organization/JCAHO) telah mengembangkan suatu daftar 

singakatan “yang tidak boleh digunakan” (tabel 1-2) sebagai bagian dari standar-standar 

akreditasi mereka. Daftar ini pada mulanya dibuat tahun 2004 oleh komisi bersama untuk 

memenuhi persyaratan 2B dari Tujuan Keamanan Pasien Nasional (National Patient  Safety 

Goals): menstandardisasi suatu daftar singkatan, akronim, dan simbol yang tidak boleh 

digunakan dalam seluruh organisasi. Daftar ini berlaku untuk seluruh perintah dan dokumentasi 

terkait pengobatan yang ditulis tangan, termasuk masukan komputer tanpa teks, atau format 

cetakan. Farmasis tidak untuk menggunakan singkatan-singkatan ini ketika mendokumentasikan 

perintah-perintah pengobatan, atau informasi terkait pengobatan dalam rekam medis pasien. 

Tabel 1-2 Daftar singkatan “yang tidak boleh digunakan” resmia 

Yang tidak boleh 
digunakan” 

Permasalahan Potensial Yang sebaiknya 
digunakan 

U (unit) Keliru dengan “0” (nol), angka “4” 
(empat) atau “cc” 

Tulis “Unit” 
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IU (International Unit) Keliru dengan IV (intravena) atau angka 
10 (sepuluh) 

Tulis “International Unit”

Q.D., QD, q, d, qd 
(setiap hari) 

Q.O.D., QOD, q.o.d., 
qod (setiap selang 
sehari) 

Keliru di antara masing – masing 

Titik setelah “Q” keliru dengan “I” dan 
“O” keliru dengan “I” 

Tulis “setiap hari” 

Tulis “setiap selang 
sehari atau dua hari 
sekali” 

Nol yang mengikuti    
(X 0 mg)b 

Penunjuk desimal terlewat Tulis X mg 

Kekurangan nol yang 
mendahului (.X mg) 

Penunjuk desimal terlewat Tulis 0.X mg 

MS Dapat berarti morfin sulfat atau 
magnesium sulfat 

Tulis “morfin sulfat” 

MSO4 dan MgSO4 Kebingungan diantara masing – masing  Tulis “magnesium sulfat” 

a Berlaku untuk seluruh perintah dan dokumentasi terkait pengobatan yang ditulis tangan (termasuk 
masukan komputer tanpa teks) atau format cetakan. 

bPengecualian: “Nol yang mengikuti” dapat digunakan hanya ketika diperlukan untuk menunjukkan 
tingkat presisi dari nilai yang dilaporkan, misalnya untuk hasil-hasil laboratorium, studi pencitraan yang 
melaporkan ukuran lesi, atau ukuran kateter/tabung. Tidak boleh digunakan dalam perintah medis atau 
dokumentasi terkait pengobatan yang lain. 

Berdasarkan informasi dalam Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization. Do Not 
Use List. Tersedia di: http://www.jointcommission.org/patientsafety/donotuselist. Diakses 19 Oktober 
2007. 

Kesempatan untuk pengkajian pasien 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengkajian pasien merupakan bagian integral dari 

peran farmasis dalam proses asuhan pasien. Lebih lanjut, farmasis memiliki posisi unik dan 

berpengaruh untuk menerapkan keahlian pengkajian pasien, mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan terkait obat, dan meningkatkan hasil-hasil nyata yang diharapkan pasien. Situasi 

yang paling umum di mana farmasis dapat memiliki dampak nyata adalah, dengan tata cara 

tertentu, terlibat secara langsung dengan pasien. Situasi ini ditemukan misalnya di rumah sakit, 

pada fasilitas/klinik asuhan jangka panjang, klinik rawat jalan,  dan farmasi komunitas. Di rumah 

sakit, farmasis secara rutin mengevaluasi tabel-tabel pasien dan aturan-aturan terapi obat, 

memberikan penyuluhan kepada pasien mengenai pengobatannya setelah keluar dari rumah 
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sakit, dan menyediakan pelayanan klinis khusus, seperti farmakokinetik, informasi obat dan 

nutrisi, bagian anak/pediatri, asuhan kritis, dan kardiologi. Fasilitas/klinik asuhan jangka panjang 

menawarkan kesempatan pengkajian pasien yang unik oleh karena tinjauan dan evaluasi setiap 

rekam medis pasien dalam basis bulan dimandatkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. 

Pada klinik rawat jalan, farmasis memberikan penyuluhan/penerangan dan mendidik pasien 

tentang pengobatan; mengevaluasi rekam medis pasien dan regimen terapi obat. Area-area 

khusus untuk aktivitas pengkajian pasien meliputi klinik antikoagulasi, diabetes, hipertensi, dan 

lemak. Klinik rawat jalan merupakan situasi yang paling umum di mana farmasis melakukan 

aktivitas-aktivitas pemeriksaan fisik pasien (misalnya: pemeriksaan tekanan darah). 

Oleh karena farmasi komunitas secara khusus lebih dikaitkan dengan pelayanan produk 

obat daripada asuhan pasien, farmasi komunitas terkadang tidak dianggap sebagai tempat 

farmasis melakukan asuhan kefarmasian atau aktivitas pengkajian pasien, namun ternyata 

sebaliknya. Farmasi komunitas menyediakan kesempatan berlimpah untuk pengkajian pasien 

harian. Farmasi komunitas adalah tenaga ahli asuhan kesehatan yang paling mudah diakses dan 

secara rutin dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, adanya revolusi asuhan mandiri/self-care 

meningkatakn jumlah individu yang menggunakan obat bebas. Asuhan mandiri adalah segala 

sesuatu yang dilakukan pasien sendiri untuk mengidentifikasi, merawat, atau mencegah penyakit 

atau meningkatkan perasaan sehat tanpa berkonsultasi dengan tenaga ahli kesehatan. Gerakan 

asuhan mandiri sebagian didorong oleh meningkatnya jumlah obat resep yang diklasifikasikan 

sebagai obat bebas, peningkatan populasi usia lanjut (usia >65 tahun), melambungnya biaya 

asuhan kesehatan, dan tingginya persentase penduduk kurang atau tanpa jaminan kesehatan di 

Amerika Serikat. Faktor-faktor lain yang berpengaruh meliputi informasi asuhan kesehatan yang 

tersedia dengan mudah di internet, pasien menjadi lebih terdidik dan mampu serta berkuasa 

untuk membuat pilihan-pilihan asuhan kesehatan dan perawatan; pasien yang memilih 

kenyamanan; dan berkurangnya biaya terkait perawatan mandiri jika dibandingkan waktu dan 

pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengunjungi penyedia layanan medis. Farmasis adalah 

penyedia asuhan kesehatan yang paling logis untuk membantu dan membimbing pasien dalam 

membuat pilihan-pilihan bijaksana mengenai obat bebas, produk makanan, dan atau pengobatan 

homeopati, serta kapan sebaiknya seorang pasien menghubungi dokter. 
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Di Amerika Serikat, kesempatan farmasis melaksanakan asuhan pasien didukung oleh 

Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003 (Public Law Number 

108-173; MMA 2003), yang meliputi beberapa ketentuan yang secara signifikan telah 

berdampak terhadap praktek kefarmasian. Salah satu komponen utama dari hukum baru ini 

adalah pembuatan Medicare Part D, yang dibawahnya pendaftar menerima tanggungan untuk 

resep pengobatan rawat jalan. Medicare Part D dikelola melalui rencana-rencana peresepan obat 

(Prescription Drug Plans/PDPs) swasta. MMA 2003 mengharuskan semua penyedia PDP 

menawarkan manfaat Medicare Part D untuk mengembangkan pelayanan manajemen terapi 

pengobatan (medication therapy management/MTM services, juga dikenal sebagai MTMS). 

Lebih lanjut, farmasis harus dilibatkan dalam dalam pengembangan pelayanan MTM dan harus 

diberikan penggantian pengeluaran untuk pelayanan yang mereka sediakan. Pelayanan MTM 

dirancang untuk mengoptimalkan hasil-hasil nyata bagi pasien melalui penggunaan pengobatan 

yang telah ditingkatkan, mengurangi resiko kejadian efek yang berlawanan dan interaksi obat, 

dan meningkatkan kepatuhan pasien untuk penerima manfaat yang ditargetkan. Penerima 

manfaat meliputi mereka dengan berbagai kondisi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, 

dan hipelipidemia, berbagai pengobatan yang ditanggung di bawah Part D, dan biaya-biaya 

pengobatan rawat jalan yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh Department of Health and 

Human Services (DHHS). 

Pelayanan MTM dapat mencakup susunan yang luas dari aktivitas-aktivitas konsultasi 

dan mirip dengan aktivitas-aktivitas asuhan pasien yang telah dijelaskan sebelumnya. Minimal, 

konsultasi MTM mengharuskan farmasis untuk meninjau semua pengobatan yang diminum 

pasien, mengidentifikasi efek obat yang berlawanan dan interaksi obat, menentukan kepatuhan 

pasien kepada aturan-aturan pengobatan yang telah diresepkan. Konsultasi MTM yang lebih 

menyeluruh akan meliputi juga evaluasi setiap permasalahan terkait obat yang akan 

meningkatkan hasil-hasil nyata yang diharapkan pasien dari asuhan kesehatan dan atau 

mengurangi biaya-biaya obat seperti telah sebelumnya dijelaskan lebih rinci pada awal bab. 

Apabila ada permasalahan tekait terapi obat yang teridentifikasi, farmasis mengintervensi untuk 

memperbaiki atau mengatasi permasalahan dan menyusun rencana monitoring tindak lanjut. 

Intervensi dapat meliputi bekerja dengan pasien/pemberi asuhan atau bekerja sama dengan 

pembuat resep untuk menemukan permasalahan pengobatan yang spesifik. Konsultasi MTM 

juga menyediakan kesempatan bagi farmasis untuk memberikan penyuluhan dan mendidik 
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pasien mengenai penggunaan pengobatan yang tepat dan strategi-strategi untuk menjamin 

kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Sebagai tambahan, farmasis perlu untuk 

mendokumentasikan interaksi pasien, bukan hanya untuk asuhan pasien yang baik, tetapi juga 

untuk penggantian pengeluaran biaya untuk pelayanan kesehatan. 

Contoh 

Berikut adalah lanjutan kasus yang telah dicantumkan sebagai ilustrasi pada bagian awal bab ini. 

Studi kasus 1-1 

JB adalah seorang pria berusia 74 tahun yang datang ke apotek untuk menambah persediaan 

obat antihipertensinya, atenolol. Ketika dia mendekat ke meja pelayanan apotek, dia sedikit 

kehilangan keseimbangannya tetapi masih sempat meraih meja. Sang farmasis bertanya: 

“Apakah anda baik-baik saja, Joe?” Si pasien menjawab: “Oh ya, saya baik-baik saja. Saya 

hanya sedikit tersandung. Saya cukup sering mengalaminya akhir-akhir ini. Saya memerlukan 

tambahan obat tekanan darah.” Farmasis membuka profil terapi obat milik Joe di layar 

komputer dan bertanya: “ Apakah nama obatnya?” Si pasien menjawab: “ Saya membutuhkan 

atenolol.” 

Pengkajian pasien 

Farmasis: Jadi, sudah berapa lama anda mengalami masalah dengan keseimbangan anda? 

Joe: Oh, itu bukan masalah. Saya hanya sedikit pening beberapa minggu belakangan ini. Saya 

rasa itu hanya karena usia lanjut. 

Farmasis: Bagaimana tingkat energimu? 

Joe: Saya tidak lagi banyak beraktivitas, jadi saya rasa saya tidak memerlukan banyak energi 

pada usia saya. 

Farmasis: Bagaimana perasaan anda belakangan ini dalam keadaan lain? Apakah anda 

memiliki permasalahan? 

Joe: Tidak, dalam keadaan lain saya merasa baik. 

Farmasis: Saya melihat dalam profil anda bahwa anda baru saja mulai minum atenolol dua 

minggu yang lalu. Bagaimana anda meminumnya selama ini? 

Joe: Saya meminumnya saat sarapan dan makan malam. Sama seperti obat tekanan darah saya 
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yang lain. 

Farmasis: Sebenarnya, anda seharusnya minum hanya sekali sehari. Mengapa anda tidak 

duduk di sebelah sini dan biarkan saya memeriksa tekanan darah dan detak jantung anda. 

Keduanya bisa jadi terlalu rendah oleh karena atenolol, dan hal itu bisa menyebabkan pening 

dan rendahnya energi yang anda rasakan. 

Detak jantung Joe adalah 48 detak per menit, dan tekanan darahnya adalah 114/72 dan 

112/70 mm Hg. 

Farmasis: Detak jantung dan tekanan darah anda lebih rendah dari yang seharusnya. Saya rasa 

ini karena anda minum atenolol dua kali dan bukannya sekali sehari. Minum atenolol dua kali 

sehari ini yang mungkin menyebabkan anda pening dan menurunnya energi. Saya akan 

meneruskan dan mengambil tambahan persediaan untuk anda, tapi pastikan anda meminumnya 

hanya satu kali sehari.  

Joe: Baiklah, saya rasa saya tidak pernah memberikan perhatian pada hal itu. Saya hanya 

berpikir bahwa hal itu sama dengan obat lain yang saya minum. Mulai saat ini, saya akan 

meminumnya bersama sarapan  setiap pagi. 

Farmasis: Hal itu baik. Saya juga ingin anda datang kembali minggu depan sehingga kita 

dapat memeriksa ulang tekanan darah dan detak jantung, dan melihat apakah anda merasa 

lebih baik.  

Joe: Kedengarannya seperti ide bagus untuk saya. Terima kasih telah menggunakan waktu 

untuk memeriksa hal ini. 

Rencana asuhan pasien 

Nama pasien: JB 

Tanggal: 9/8/08 

Permasalahan medis: hipertensi 

Pengobatan saat ini: 

Atenolol, 25 mg, satu tablet setiap hari 

Captopril, 12.5 mg, satu tablet, dua kali sehari 

S: Datang untuk menambah persediaan atenolol. Merasa pening kadang terjadi, penurunan 

tingkat energi, dan hilang keseimbangan selama 2 minggu terakhir. Tidak ada keluhan lain. 
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Saat ini menggunakan atenolol dua kali sehari selama 2 minggu terakhir.  

O: Melihat pasien kehilangan keseimbangannya ketika berjalan ke meja pelayanan.  

Detak jantung: 48 detak per menit.  

Tekanan darah. 114/72; 112/70 mm Hg,  

A: Bradikardia dan hipotensi – onset baru – kemungkinan disebabkan oleh ketidakpatuhan 

pada atenolol. 

P: 1. Menginstruksikan kepada pasien untuk meminum atenolol satu kali sehari dan captopril 

dua kali sehari sama seperti biasa.  

2. Menindaklanjuti dalam satu minggu untuk memeriksa ulang detak jantung dan tekanan 

darah. Jika masih rendah, hubungi dokter dan mencari tahu kemungkinan menurunkan 

dosis  atenolol.  

Farmasis: Rachel Smith, Pharm.D. 

Pertanyaan-pertanyaan pengkajian mandiri 

1. Jelaskan secara singkat konsep dari asuhan kefarmasian. 

2. Apa saja tanggung jawab utama farmasis dalam menyediakan asuhan kefarmasian kepada 

pasien? 

3. Jelaskan secara singkat bagaimana konsep pengkajian pasien bertalian dengan peran 

farmasis dalam asuhan pasien. 

Pertanyaan pemikiran kritis 

1. Dalam kasus pasien yang didiskusikan dalam bab ini, kondisi bradikardia dan hipotensi 

pasien mungkin disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap atenolol. Sebagai farmasis 

yang menyediakan asuhan berorientasi pada pasien, apa yang akan anda lakukan apabila 

pasien datang kembali seminggu kemudian setelah meminum atenolol secara benar 

(sekali sehari), tetapi masih mengalami detak jantung  dan tekanan darah yang lemah? 
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