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Dokumentasi Intervensi Farmasis 

Jika tidak ada dokumentasi, berarti tidak ada yang dilakukan. Filosofi ini menjadi standar pada semua 
situasi klinik sehingga praktisi klinik baik dia seorang dokter, ahli fisioterapi, pekerja sosial, perawat 
maupun  tenaga profesional kesehatan lainnya membuat catatan rinci mengenai keadaan pasien dan 
semua usaha/tindakan mereka untuk memberikan hasil terbaik bagi pasien. Dokumentasi tersebut 
mencantumkan secara kronologis semua tindakan yang diterima pasien dan menjadi sarana 
komunikasi antar perawat/praktisi kesehatan, sekaligus merupakan satu elemen penting dalam 
kontrol kualitas perawatan yang diberikan. Setiap praktisi yang terlibat mengetahui apa saja evaluasi 
yang telah dilakukan, apa rencana tindakan untuk pasien, dan siapa yang memberikan pelayanan 
tersebut. Selain itu, pihak lain misalnya perusahaan asuransi sebagai pihak pembayar biaya 
perawatan, akan memerlukan dokumentasi dari para praktisi untuk menjamin bahwa jasa yang 
diberikan sesuai dengan kontrak yang disetujui oleh pihak asuransi.1 

Dokumentasi secara umum berisi: 

• Catatan lengkap dan jelas 

• Dokumentasi unuk setiap tindakan dan alasan pemberian tindakan, temuan fisik, hasil‐hasil 
tes sebelumnya, penilaian, kesan klinis (atau diagnosis) dan rencana tindakan 

• Faktor resiko yang teridentifikasi, dan alasan mengapa diperlukan uji diagnostik atau 
tindakan tertentu 

• Kemajuan pasien, respons terhadap terapi, perubahan terapi, dan perbaikan terhadap 
penilaian/diagnosis awal. 

Prinsip dokumentasi 
Dokumentasi tercatat diperlukan untuk mengumpulkan semua fakta penting, temuan, dan observasi 
mengenai riwayat kesehatan pasien termasuk penyakit yang sedang diderita saat ini maupun dahulu, 
segala pemeriksaan dan terapi serta hasilnya. Pada masa sekarang di mana sudah ada pencatatan 
secara elektronis,2 dokumentasi demikian juga memudahkan untuk: 

• Pemberi jasa kesehatan mengevaluasi dan merencanakan terapi apa yang harus segera 
diberikan kepada pasien dan memantau kesehatan pasien 

• Komunikasi dan keberlanjutan perawatan dari para praktisi yang terlibat dalam perawatan 
kesehatan pasien 

• Klaim dan pembayaran semua biaya kesehatan secara akurat dan tepat waktu 

• Review dan evaluasi kualitas jasa kesehatan 

• Pengumpulan data yang mungkin diperlukan untuk riset dan pendidikan 

Pemberian sandi/kode (misalnya Current Protocol Terminology/CPT, International Classification of 
Disease, ICD‐10‐M, untuk keperluan klaim asuransi kesehatan). Dokumentasi tersebut biasanya 
diperoleh dari hasil evaluasi sistematik yang distandarisasi sesuai bidang masing‐masing. Sebagai 
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contoh, dokter‐dokter diajari bagaimana melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat penyakit pasien 
berdasarkan tinjauan system organ tubuh dan mendokumentasikan hasil/temuannya menggunakan 
proses sistematik,terstandarisasi dan diterima secara internasional. 

Ada beberapa macam format yang dikenal untuk mengevaluasi perawatan pasien, misalnya 
“Problem‐Oriented Medical Record”3: SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), “Findings 
(informasi subyektif dan obyektif), Assessment (atau impression/kesan), dan Diagnosis (atau 
rekomendasi). Beberapa variasi lain4 misalnya  SOAPER (plus Education and Return Instructions), 
SOAPIE (plus Intervention and Evaluation), SNOCAMP (Subjective, Nature of presenting problem, 
Objective, Conselling, Assessment, Medical Decisieon making and Plan). Pedoman terkini dari Centers 
for Medicare and Medicaid Services (CMS), maka format SOAP tidak lagi dianggap memenuhi kriteris 
dokumentasi yang tepat. 

Farmasis tadinya tidak memiliki pendekatan terstandard untuk mengevaluasi dan 
mendokumentasikan farmakoterapi pasien yang dapat diterapkan pada semua tempat praktek 
farmasis. Farmasis tidak seaktif kolega profesional kesehatan lain dalam mendokumentasikan 
kontribusinya pada perawatan pasien. 

Pentingnya dokumentasi 
Pada pelayanan farmasetik (pharmaceutical care) farmasis bekerjasama dengan pasien dan 
profesional kesehatan lain dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau terapi untuk 
mencapai hasil tertentu.5  Proses ini melibatkan: 

• Identifikasi masalah terkait obat baik yang mungkin terjadi maupun yang memang telah 
terjadi pada pasien. 

• Mengatasi masalah obat yang dialami. 

• Mencegah timbulnya masalah obat. 

Untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat, maka perlu dilakukan langkah‐
langkah berikut: 

• Identifikasi masalah‐obat baik yang nyata (memang) maupun yang potensial (kemungkinan) 
terjadi. 

• Menentukan tujuan dan hasil terapi yang diharapkan dan kapan tercapainya. 

• Menentukan alternatif. 

• Merencanakan langkah terapi optimal bagi pasien. 

• Identifikasi parameter untuk mengevaluasi hasil terapi. 

• Memberikan edukasi bagi pasien. 

• Komunikasi dan implementarsi rencana farmakoterapi. 

Langkah ke 7 merupakan langkah yang sangat penting, pelayanan farmasi ini menunjukkan bahwa 
farmasis harus mendokumentasikan, paling sedikit, masalah‐obat yang telah teridentifikasi baik yang 
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mungkin terjadi maupun yang nyata/sudah dialami pasien, dan intervensi yang akan atau telah 
dilaksanakan. Farmasis harus mengkomunikasikan rekomendasi dan tindakannya kepada praktisi 
kesehatan lainnya baik sesama farmasis maupun non‐farmasis (dokter, perawat, dll), pasien atau 
keluarga/orang lain yang merawat pasien. Tujuan komunikasi adalah memberikan catatan yang jelas 
dan singkat mengenai masalah obat yang telah atau mungkin terjadi,6,7 proses berpikir farmasis yang 
mengantarkannya hingga mengambil tindakan tertentu, dan tindakan apa saja yang memang telah 
dilakukan. Selain itu, jasa medis sebagai imbalan untuk pelayanan kepada pasien hanya dapat 
diberikan jika terdapat dokumentasi yang memadai mengenai jasa yang diberikan. 

Format dokumentasi soap 
Pada format SOAP, subjective (S), objective (O) dicatat kemudian dinilai (assess, A) untuk membuat 
rencana (plan P) terapi/tindakan. Data subyektif meliputi gejala pasien, hal‐hal yang diamati pada 
pasien, dan informasi yang diperoleh mengenai pasien. Informasi subyektif bersifat deskriptif dan 
biasanya tidak dapat dikonfirmasi melalui uji atau prosedur diagnostik. Kebanyakan informasi 
subyektif diperoleh ketika mewawancarai pasien untuk mengumpulkan data riwayat kesehatan 
pasien (gejala utama, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat 
social, pengobatan, alergi dan tinjauan organ). Informasi subyektif juga dapat diperoleh setelah 
mengumpulkan riwayat kesehatan awal (deskripsi mengenai efek samping obat, derajat keparahan 
penyakit berdasarkan skala standar). 

Sumber utama informasi obyektif adalah pemeriksaan fisik. Informasi lain termasuk hasil uji 
laboratorium, kadar obat dalam darah, dan pemeriksaan diagnostik lain (misalnya ECG, X‐rays, 
kulturdan uji sensitivitas antibiotik). Faktor resiko yang berkaitan dengan penyakit tertentu juga 
dicatat. Demikian pula hasil uji laboratorium yang penting baik positif maupun negatif. Hasil negatif 
yang penting antara lain adalah tanda‐tanda penyakit atau gejala yang tidak ditemukan pada pasien 
yang sedang dievaluasi. 

Pada bagian Penilaian/Assessment (A) didokumentasikan dugaan klinisi mengenai masalah/penyakit 
yang dibuat berdasarkan informasi subyektif dan obyektif pasien. Penilaian ini biasanya berupa 
diagnosis atau diagnosis banding. SOAP juga harus mencantumkan semua alasan yang mendasari 
penilaian klinisi. Hal ini akan membantu para klinisi lain untuk mengerti  bagaimana sejawat klinisi 
tertentu sampai pada kesimpulan yang dibuat. 

Rencana (Plan/P) meliputi permintaan uji laboratorium tertentu, memulai, memperbaiki atau 
menghentikan terapi. Jika dilakukan perubahan farmakoterapi maka alasan perubahan tersebut 
harus dijelaskan. Nama obat, bentuk sediaan, waktu/jadwal pemberian, cara pemberian dan lama 
terapi harus ditulis. Rencana terapi yang dibuat harus mempunyai tujuan/ target yang ingin dicapai 
yang bersifat spesifik, terukur, dan tertulis. Rencana tersebut juga harus menjelaskan parameter 
efikasi dan toksisitas yang digunakan untuk menilai apakah tujuan terapi tercapai, dan untuk 
mendeteksi atau mencegah efek samping obat. Idealnya, informasi terapi yang perlu 
dikomunikasikan/dibicarakan dengan pasien juga ditulis pada rencana tersebut. Rencana terapi harus 
sering ditinjau sesuai keperluan. 



 Canaday et al, 2005; D Lyrawati, trnsl. 2008 

4 
 

Pendekatan alternatif untuk mendokumentasikan masalah terkait obat dan 
rencana tindakan 
Format dokumentasi mengenai masalah terkait obat (drug related problem), ekivalen dengan SOAP, 
dapat dibuat untuk mendokumentasikan kontribusi farmasis pada perawatan kesehatan.8 
Dokumentasi ini meliputi identifikasi dan penilaian masalah terkait obat baik yang telah terjadi 
maupun yang potensial/mungkin terjadi, deskripsi rencana terapi, dan pemantauannya. Belum ada 
standar baku untuk dokumentasi masalah obat ini, tetapi format FARM (Findings, Assessment, 
Resolution, Monitoring atau Temuan, Penilaian, Penyelesaian dan Pemantauan) berikut dapat dicoba.  

Identifikasi masalah terkait obat 
Langkah pertama untuk catatan FARM adalah dengan menyatakan secara jelas masalah masalah 
terkait obat. Setiap masalah pada FARM harus diselesaikan secara terpisah dan mendapat prioritas 
masing‐masing. Ada beberapa tipe masalah terkait obat:9 

1. Obat berlebihan (pemberian obat yang tidak diperlukan) 
2. Tidak mendapat/diresepkan obat yang diperlukan (perlu tambahan terapi obat) 
3. Obat tidak efektif 
4. Dosis obat terlalu rendah 
5. Reaksi efek samping obat (yang tidak diinginkan) 
6. Dosis obat terlalu tinggi 
7. Ketidakpatuhan 

Pengelompokan masalah terkait obat seperti di atas akan memberikan bingkai/kerangka kerja yang 
dapat digunakan pada semua kondisi/situasi praktek. Menggunakan pengelompokan di atas 
mempunyai beberapa manfaat, yaitu (1)menjamin bahwa farmasis telah mempertimbangkan semua 
kemungkinan masalah terkait obat, (2) membantu analisis data secara optimal, dan (3) memudahkan 
menemukan data kembali. masalah terkait obat dapat dicatat secara elektronis menggunakan format 
yang uniform, sehingga dapat digunakan untuk analisis lain misalnya untuk mengetahui berapa biaya 
yang telah dihemat dikaitkan dengan suatu intervensi/tindakan tertentu dari farmasis, atau berapa 
banyak suatu masalah masalah terkait obat dijumpai pada populasi, dan data dapat dianalisis oleh 
suatu tim dan bukan hanya oleh seorang individu. 

Pencatatan temuan klinis 
Setiap identifikasi masalah harus disertai dengan dokumentasi temuan (Findings) yang relevan. Yang 
menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial/mungkin terjadi atau memang sudah 
terjadi. Dibuat ringkasan hasil setelah mengumpulkan dan menilai informasi yang penting. Data 
demografis pasien yang dicantumkan antara lain nama, inisial dan nomor rekam medik, usia, etnik 
(jika dianggap penting) dan jenis kelamin. Semua temuan subyektif maupun obyektif yang penting 
dicatat. 
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Penilaian masalah 
Bagian assessment/penilaian pada FARM mencakup evaluasi oleh farmasis mengenai situasi yang ada 
saat itu (bagaimana, derajat, tipe dan signifikansi masalah). Pada bagian ini harus nampak proses 
farmasis berpikir sehingga sampai pada kesimpulan/penilaian bahwa masalah terkait obat memang 
ada atau tidak dan apakah intervensi aktif diperlukan atau tidak. Jika diperlukan informasi tambahan 
untuk dapat membuat penilaian dan rekomendasi maka data yang diperlukan harus juga 
dicantumkan lengkap beserta sumbernya (misalnya, pasien, farmasis, dokter). Pada bagian ini 
dinyatakan juga seberapa jauh tingkat kegawatan masalah terkait obat yang ada, intervensi yang 
diperlukan apakah harus segera dilakukan atau dalam waktu seminggu, sebulan atau lebih dan tujuan 
terapi jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh, pada pasien hipertensi tujuan yang akan 
segera dicapai/jangka pendek adalah tekanan darah < 140/90 mmHg [therapeutic endpoint], 
sedangkan tujuan jangka panjang misalnya mencegah komplikasi kardiovaskuler [therapeutic 
outcomes]). 

Penyelesaian masalah 
Pada bagian resolusi/penyelesaian masalah dinyatakan tindakan apa yang diusulkan (atau yang telah 
dilakukan) untuk mengatasi masalah terkait obat berdasarkan analisis sebelumnya. Catatan ini harus 
menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan semua alternatif maka pilihan terapi/tindakan 
yang dilakukan atau yang disarankan (kepada dokter, perawat, pasien dll) merupakan pilihan yang 
paling bermanfaat. Saran yang diajukan dapat berupa terapi non‐farmakologis misalnya diet atau alat 
bantu (misalnya tongkat untuk berjalan); disertai alasannya. Jika merekomendasikan farmakoterapi, 
obat, dosis, cara pemebrian, jadwal dan lama terapi harus dijelaskan. Tidaklah cukup jika hanya 
memberikan daftar obat/alternatif yang dapat dipakai kepada penulis resep. Alasan mengapa 
regimen obat tertentu dipilih harus dinyatakan. Cantumkan juga alternatif terapi lain, jika terapi yang 
awalnya direkomendasikan ternyata tidak dapat dilaksanakan baik karena alasan efek samping, 
alergi, biaya atau lainnya. Jika disarankan untuk memberikan edukasi kepada pasien, maka informasi 
apa saja yang harus disampaikan kepada pasien juga dicatat. Sebaliknya, jika informasi tertentu 
dianggap sebaiknya tidak disampaikan kepada pasien, alasan mengapa demikian juga harus ditulis. 
Juga dinyatakan tertulis jika memang tidak ada tindakan atau saran. Catatan ini bertindak sebagai 
dokumentasi mengenai keterlibatan farmasis pada perawatan pasien dan menjadi bukti bagi farmasis 
bahwa kegiatan perawatan pasien telah dilakukan. 

Pemantauan Endpoints dan Outcomes 
Tidaklah cukup menyediakan catatan yang jelas dan singkat mengenai keadaan/sifat suatu masalah, 
penilaian yang mengantarkan ke kesimpulan bahwa memang ada suatu masalah, dan seleksi rencana 
untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana untuk pemantauan keadaan pasien juga harus dibuat. 
Dengan semangat pharmaceutical care, pasien tidak boleh diabaikan setelah suatu tindakan 
dilakukan. Proses pemantauan biasanya meliputi menanyai pasien, mengumpulkan data 
laboratorium, dan melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk mengetahui efek dari tindakan 
yang dilakukan untuk meyakinkan/menjamin bahwa tindakan tersebut memang memberikan hasil 
yang optimal pada pasien. 
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Parameter pemantauan untuk menilai efikasi termasuk perbaikan atau hilangnya tanda‐tanda gejala 
dan abnormaliatas laboratorium yang tadinya ada pada pasien. Parameter yang digunakan untuk 
pemantauan atau mencegah efek samping ditentukan oleh seberapa sering dan seberapa serius 
kejadian efek samping tertentu diketahui berkaitan dengan suatu tindakan terapi. Reaksi efek 
samping yang mungkin terjadi harus dijelaskan dan disertai dengan metode pemantauannya. Sebagai 
contoh, pernyataan “cek apakah ada keluhan saluran cerna” akan lebih baik jika ditulis/disarankan 
untuk “Tanya pada pasien apakah merasa/mengalami kembung (dyspepsia), diare atau sembelit 
(konstipasi)”. Frekuensi, durasi dan target endpoint untuk setiap parameter yang dipantau harus 
diidentifikasi. Kapan perubahan terapi harus dilakukan juga harus dicantumkan. Sebagai contoh, jika 
pasien mengalami dislipidemia, farmasis dapat menyarankan untuk “cek nilai puasa HDL, LDL, 
kolesterol total dan trigliserida setelah 3 bulan terapi. Jika target LDL<100 mg/dL tidak tercapai dalam 
3 bulan dan pasien patuh terhadap terapi, naikkan dosis simvastatin menjadi 40 mg per oral sekali 
sehari. Jika target LDL tercapai, maka simvastatin 20 mg per oral sekali sehari tetap dilanjutkan dan 
cek lagi kadar puasa profil lipoprotein secara teratur tiap tahun.” 

Ringkasan 
Catatan dengan format SOAP atau FARM seperti yang diterangkan di atas akan dapat 
mengidentifikasi setiap jenis masalah terkait obat dan menyatakan hasil observasi dan 
analisis/penilaian temuan dan cara penyelesaian masalah yang diajukan oleh farmasis, juga tindak 
lanjut setelah itu yaitu menentukan parameter dan waktu pemantauan. Jika ditulis untuk setiap jenis 
masalah terkait obat, maka catatan ini juga menjadi sumber data yang sistematik terstandarisaasi 
dan logis. Format FARM khususnya, merupakan format untuk mencatat kemajuan farmasis dan dapat 
digunakan pada segala macam situasi praktek. 
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