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PRESENTASI KASUS PASIEN 

Format dan organisasi contoh kasus yang ditampilkan mewakili kasus‐kasus yang banyak dijumpai 
pada situasi di klinik sebenarnya. Riwayat medis pasien dan temuan dari pemeriksaan fisik 
dicantumkan berdasarkan format standar berikut: 

Keluhan utama (chief complaint) 
Keluhan utama adalah pernyataan singkat mengenai alasan mengapa pasien datang / konsultasi 
dengan dokter, yang dinyatakan menggunakan kata‐kata pasien sendiri. Agar dapat menyatakan 
seakurat mungkin gejala (symptoms) pasien, maka tidak digunakan istilah dan diagnosis medis. 

Riwayat penyakit sekarang (history of present illness/HPI) 
HPI merupakan keterangan deskriptif gejala (symptoms) pasien yang lebih lengkap. Biasanya 
mencakup: 

• Waktu/tanggal awitan (onset/mulai timbul/dirasakan) gejala  

• Lokasi (precise location) 

• Sifat, kegawatan/tingkat keparahan (severity), dan lama/periode awitan gejala  

• Ada tidaknya perburukan (eksaserbasi) dan perbaikan (remisi) kondisi 

• Efek dari terapi yang diberikan 

• Hubungan antara gejala lain jika ada, fungsi tubuh, atau aktivitas (misalnya aktivitas, makan). 

• Tingkat gangguan terhadap aktivitas sehari‐hari. 

Riwayat penyakit dahulu (past medical history/PMH) 
PMH meliputi penyakit serius, prosedur tindakan (misalnya bedah), dan jejas (injury) yang dialami 
pasien sebelumnya. Keluhan minor (misalnya influenza) biasanya diabaikan. 

Riwayat penyakit keluarga (family history/FH) 
Riwayat keluarga meliputi usia dan kesehatan orangtua pasien, saudara kandung dan anak‐anak. 
Untuk keluarga yang telah meninggal, usia dan sebab kematian dicantumkan. Terutama, penyakit 
menurun dan resiko/kecenderungan (misalnya diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, 
keganasan/kanker, arthritis rematik, obesitas). 

Riwayat sosial (social history/SH) 
Riwayat sosial meliputi karakteristik pasien dan faktor lingkungan dan kebiasaan yang berperan pada 
perkembangan penyakit. Termasuk di sini status perkawinan, jumlah anak, latarbelakang pendidikan, 
pekerjaan, aktivitas fisik, hobi, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan obat lain. 

Riwayat pengobatan (medical history/Meds) 
Riwayat pengobatan mencakup dokumentasi akurat obat‐obat yang dipakai oleh pasien saat ini baik 
yang diresepkan maupun digunakan tanpa resep. Karena memiliki pengetahuan yang luas mengenai 
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produk obat baik yang digunakan dengan resep maupun bebas (tanpa resep), farmasis dapat 
memberikan kontribusi yang berharga kepada tim kesehatan dengan cara memperoleh data riwayat 
pengobatan pasien yang lengkap meliputi nama, dosis, jadwal dan lama terapi semua obat termasuk 
obat‐obat suplemen dan alternatif. 

Alergi (All) 
Alergi terhadap obat, makanan, hewan peliharaan dan faktor lingkungan (misalnya rumput, debu, 
serbuk sari bunga) juga dicantumkan. Deskripsi akurat mengenai reaksi alergi yang timbul juga 
dicantumkan. Juga harus diperhatikan apakah reaksi yang timbul merupakan efek samping obat 
(“upset stomach”) ataukah merupakan reaksi alergi yang sesungguhnya (“hives”). 

Tinjauan sistem organ (review of systems/ROS) 
Pada tinjauan sistem organ, pemeriksa (examiner) bertanya kepada pasien mengenai adanya gejala 
yang berkaitan dengan setiap sistem (organ) tubuh. Pada kebanyakan kasus, hanya temuan positif 
dan negatif yang relevan yang dicatat. Pada ROS yang lengkap, sistem organ tubuh didaftar mulai dari 
kepala sampai kaki dan dapat termasuk di dalamnya kulit, kepala, mata, telinga, mulut dan 
tenggorokan, leher, kardiovaskular, pernafasan/respirasi, gastrointestinal, genitourinari, endokrin, 
muskuloskeletal, dan sistem neuropsikiatri. Tujuan ROS adalah untuk mengevaluasi status setiap 
sistem oragan tubuh dan untuk mencegah pengabaian informasi yang penting. Informasi yang sudah 
tercantum pada HPI tidak diulang pada ROS. 

Pemeriksaan fisik (physixal examination/PE) 
Prosedur yang dilakukan selama pemeriksaan fisik bervariasi tergantung pada keluhan utama dan 
riwayat kesehatan pasien. Pada beberapa klinik, mungkin hanya dilakukan beberapa pemeriksaan 
fisik tertentu. Pada klinik psikiatri, misalnya, pemeriksaan lebih ditekankan pada jenis dan keparahan 
gejala dan tidak terlalu pada pemeriksaan fisik. Dianjurkan untuk merujuk pada buku teks yang 
relevan untuk mengerti prosedur khusus yang dilakukan untuk tiap sistem organ. Secara umum 
pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut: 

Keadaan umum (general appearance/Gen)—Nampak sakit, kurus, dll. 
Tanda‐tanda vital (vital signs/VS) — tekanan darah, denyut nadi, frekuensi nafas, temperatur 

(bobot dan tinggi badan biasanya dicantumkan, walaupun secara teknis bukan merupakan 
tanda vital) 

Kulit (integumentary) 
Kepala, mata, telingan, hidung dan tenggorokan (head, eyes, ears, nose and throat/HEENT) 
Paru‐paru/toraks (pulmonary)  
Kardiovaskular (Jantung/CV) 
Abdomen (Abd) 
Genitalia/rektal (Genit/Rect) 
Muskuloskeletal dan ekstremitas (MS/Ext) 
Neurologis (Neuro) 
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Laboratorium (Labs) 
Hasil uji laboratorium dicantumkan pada hampir semua kasus. Rentang normal untuk suatu uji 
laboratorium ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh dari sampel‐sampel yang mewakili 
populasi umum. Batas atas dan bawah biasanya mencakup dua standar deviasi nilai rata‐rata 
populasi, di mana nilai dari 95% individu sehat akan jatuh pada rentang ini. Istilah “rentang normal” 
dapat menyesatkan karena bisa saja nilai hasil uji laboratorium seorang individu termasuk abnormal 
walaupun berada pada rentang “normal”. Selain itu, tergantung dari metode statistik yang digunakan 
dalam penentuan nilai rentang normal, pada sekitar 1 dari setiap 20 normal, individu sehat bisa saja 
menunjukkan nilai hasil uji di luar rentang tersebut. Oleh karena itu, istilah “nilai/rentang rujukan” 
(reference range) lebih disukai daripada istilah “nilai/rentang normal”. Nilai/rentang rujukan dapat 
berbeda‐beda pada setiap laboratorium. Pada situasi yang sebenarnya, selalu gunakan nilai/ rentang 
rujukan setiap laboratorium lembaga/institusi yang terkait. 

Semua kasus mencantumkan pemeriksaan fisik dan hasil laboratorium dalam batasan normal. 
Sebagai contoh, deskripsi mengenai pemeriksaan kardiovaskular dapat mencakup  pernyataan bahwa 
“titik impuls maksimum adalah pada ruang intercostal ke lima”, evaluasi laboratorium dapat 
mencantumkan “nilai sodium dalam serum 140 mEq/L”. Hasil laboratorium pada presentasi kasus 
dinyatakan seperti pernyataan yang tercantum pada hasil laboratorium yang sebenarnya (dan bukan 
pernyataan sederhana seperti “pemeriksaan jantung dan sodium serum normal”)  untuk 
menggambarkan apa yang akan ditemui pada situasi pada praktek di klinik. Menunjukkan hasil‐hasil 
pemeriksaan baik yang normal maupun abnormal akan memacu mahasiswa untuk dapat menilai 
seluruh data lengkap dan mengidentifikasi informasi mana yang penting dan relevan. Proses belajar 
akan tidak sempurna jika hanya mengemukakan hasil‐hasil uji yang abnormal dan hanya yang 
berkaitan dengan penyakit yang sedang didiskusikan. 

Pasien yang dijelaskan pada contoh kasus ini diberi nama (bukan nama pasien sebenarnya) agar 
situasi kasus yang dipresentasikan lebih personal manusiawi dan untuk mengingatkan bahwa 
mahasiswa akan benar‐benar menghadapi dan merawat pasien sebagai manusia, bukan sekedar 
mengobati penyakit. Namun demikian, pada situasi klinik sebenarnya, kerahasiaan pasien merupakan 
hal yang paling penting, dan nama pasien tidak boleh digunakan selama diskusi kelompok pada 
area/bangsal pasien kecuali jika benar‐benar (absolut) diperlukan. Untuk mengembangkan 
sensitivitas mahasiswa pada hal ini, instruktor/dosen boleh tidak menggunakan nama pasien  selama 
diskusi di kelas. Pada contoh kasus, nama pasien hanya dinyatakan pada awal penyajian kasus, dan 
jarang digunakan pada pertanyaan‐pertanyaan atau bagian lain dari presentasi kasus. 

Masalah ras, etnik, dan gender/jenis kelamin juga harus diperhatikan. Format presentasi kasus 
tradisional biasanya diawali dengan deskripsi mengenai usia, ras dan gender pasien, misalnya “Pasien 
adalah seorang laki‐laki ras kulit putih berusia 65 tahun...”. Istilah/label ras “kulit putih” atau “hitam” 
kadang‐kadang menyesatkan.1 Oleh karena itu, label ras ini dihilangkan. Jika etnik pasien dianggap 
penting pada kasus, informasi ini akan dikemukakan pada riwayat sosial atau pemeriksaan fisik.  
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Singkatan istilah medis dan nama paten obat juga dikemukakan pada contoh kasus yang 
dipresentasikan, seperti layaknya pada data rekam medis yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan agar 
kasus nampak serealistis mungkin. Setiap lembaga kesehatan mempunyai daftar singkatan medis 
yang digunakan, sehingga pada praktek di klinik gunakan daftar resmi yang dikeluarkan oleh lembaga 
yang bersangkutan.  

Beberapa contoh/foto obat paten yang diilustrasikan pada kasus dimaksudkan hanya sebagai contoh, 
dan bukan sebagai anjuran untuk menggunakan produk obat tertentu. 

Pharmaceutical Care dan Problem Terapi Obat 
Terapi obat modern berperan penting dalam memperbaiki kesehatan dengan cara meningkatkan 
kualitas hidup dan dengan memperpanjang harapan hidup. Kemajuan teknologi telah memungkinkan 
munculnya banyak senyawa unik untuk mencegah dan mengobati penyakit. Walaupun biaya obat 
banyak dikritisi, tetapi sebenarnya biaya terapi obat hanyalah sebagian kecil disbanding seluruh biaya 
untuk kesehatan secra menyeluruh. Terapi obat yang tepat bersifat cost‐effective dan secara nyata 
menurunkan biaya total karena dapat mengurangi kebutuhan untuk tindakan bedah, mencegah 
pasien di rawat inap di rumah sakit dan mengurangi lama rawat inap di rumah sakit. 

Tugas atau misi profesi farmasi adalah memberikan pelayanan farmasetik. Sekolah‐sekolah farmasi 
telah mengimplementasikan strategi pembelajaran inovatif untuk menyiapkan farmasi masa depan 
memberikan pelayanan farmasi profesional. Program apoteker (Doctor of Pharmacy) lebih 
menitikberatkan pelayanan pasien, yang terlihat dari lebih banyaknya pelatihan untuk mendapat 
pengalaman (experiential training), terutama pada rawat jalan. Banyak program dibuat untuk 
memacu belajar mandiri, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 
komunikasi, dan dan untuk membangun sikap belajar sepanjang hayat (lifelong learning). 

Secara luas, pelayanan farmasi melibatkan identifikasi, pemecahan, dan pencegahan masalah yang 
berkaitan dengan terapi obat. Masalah terapi obat (drug therapy problem) didefinisikan sebagai 
“semua hal yang dialami oleh pasien yang tidak diinginkan yang berkaitan atau yang diduga 
berkaitan dengan terapi obat dan yang mengganggu pencapaian tujuan terapi”.2 Ada tujuh jenis 
masalah terapi obat yang dapat diidentifikasi dengan jelas yang dapat mengakibatkan efek yang tidak 
diinginkan baik dari segi fisiologis, psikologis, sosial atau ekonomi.3 Masalah terapi obat tersebut 
adalah: 

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 
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Pada contoh kasus‐kasus yang dipresentasikan masalah obat terutama berkaitan dengan perlunya 
pemberian obat (masalah jenis ke 2). Masalah terapi obat jenis yang lain mungkin juga ditemukan 
pada awal presentasi kasus atau dapat juga berkembang seiring dengan perkembangan penyakit. 

Pendekatan dengan fokus pada pasien  
Semua kasus diikuti dengan beberapa pertanyaan mengenai pasien. Pertanyaan ini dimaksudkan 
untuk menunjukkan bahwa proses perawatan pasien secara sistematik dapat diaplikasikan pada 
semua kondisi penyakit. Pertanyaan juga dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan farmakoterapi. Pertanyaan‐pertanyaan didesain agar 
mahasiswa dapat mengidentifikasi hal‐hal yang telah mereka ketahui dan hal‐hal yang mereka belum 
tahu, sehingga akan mengarahkan mahasiswa untuk menentukan informasi apa yang harus dipelajari 
agar dapat memecahkan masalah pasien dengan memuaskan.4 Berikut adalah langkah‐langkah yang 
diperlukan agar dapat memecahkan masalah/menjawab pertanyaan masalah yang berkaitan dengan 
terapi obat.  

1. Identifikasi masalah yang memang atau diperkirakan berkaitan dengan terapi obat 
Langkah pertama pada pendekatan berfokus pada pasien ini adalah mengumpulkan informasi pasien 
yang penting dan relevan, menginterpretasikan dengan benar, dan menentukan apakah ada masalah 
yang berkaitan dengan obat. Pada beberapa contoh kasus, proses ini dapat dibagi menjadi dua tahap 
terutama dalam hal ini jika dianggap mahasiswa yang belum berpengalaman akan mengalami 
kesulitan.5 Langkah‐langkah ini dapat dianalogikan dengan mendokumentasikan temuan/hasil 
pemeriksaan pasien yang bersifat subyektif maupun obyektif dalam bentuk format SOAP (Subjective 
Objective Assessment Plan). Penting untuk membedakan antara cara mengidentifikasi masalah yang 
terkait obat dengan proses penegakan diagnosis penyakit pasien. Pada umumnya, diagnosis medis 
pasien yang dihadapi oleh farmasis telah diketahui/ditegakkan. Namun demikian, farmasis harus 
mampu menilai data pasien untuk dapat menentukan apakah terdapat masalah terkait obat yang 
memerlukan perubahan terapi obat. Jika diketahui telah ada penyakit kronik yang diderita pasien, 
misalnya asma atau rheumatoid arthritis, farmasis harus dapat menilai dari informasi yang ada 
apakah ada perubahan tingkat keparahan penyakit. Proses ini memerlukan review gejala yang dialami 
pasien, tanda‐tanda adanya penyakit pada pemeriksaan fisik, dan hasil uji laboratorium dan uji 
diagnostik lainnya. Pada beberapa kasus, harus dibuat daftar komplit dari semua masalah yang ada. 
Pada situasi/praktek sesungguhnya informasi dapat diperoleh dari pasien, keluarga atau yang 
mewakili, dokter atau profesional kesehatan lain yang merawat pasien, dan rekam medik pasien atau 
catatan medis lainnya. 

Setelah masalah yang berkaitan dengan obat teridentifikasi, harus ditentukan yang mana yang 
berkaitan dengan farmakoterapi atau yang disebabkan oleh obat. Pada beberapa kasus (baik pada 
contoh kasus maupun pada kenyataan sehari‐hari), tidak semua informasi yang diperlukan untuk 
membuat keputusan tersedia. Pada situasi demikian, memberikan rekomendasi atau saran yang 
tepat informasi apa yang masih diperlukan agar dapat menilai masalah pasien sudah merupakan 
kontribusi yang berharga pada perawatan pasien. 
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2. Penentuan tujuan terapi yang ingin dicapai 
Setelah semua informasi penting yang relevan diperoleh dan masalah teridentifikasi, langkah 
berikutnya adalah menentukan tujuan khusus dari farmakoterapi. Luaran/hasil terapi primer 
meliputi: 

• Menyembuhkan penyakit (misalnya infeksi bakteri) 
• Mengurangi atau meredakan gejala (misalnya rasa nyeri pada kanker) 
• Menghentikan atau memperlambat progresi penyakit (misalnya rheumatoid arthritis, infeksi 

HIV) 
• Mencegah penyakit atau timbulnya gejala (misalnya penyakit jantung koroner). 

Hasil farmakoterapi lain yang penting termasuk: 

• Tidak menimbulkan komplikasi atau memperparah penyakit lain yang diderita pasien 

• Menghindari atau meminimalkan efek samping terapi 

• Menyediakan terapi yang cost‐effective 

• Menjaga/mempertahankan kualitas hidup pasien 

Sumber informasi untuk melakukan langkah ini adalah pasien atau keluarga pasien, dokter pasien 
atau profesional kesehatan lain, rekam medik dan buku teks Farmakoterapi6 atau pustaka rujukan 
lainnya. 

3. Menentukan terapi alternatif 
Setelah tujuan terapi yang ingin dicapai ditentukan, maka dipikirkan jenis tindakan apa saja yang 
bermanfaat untuk dapat mencapai tujuan terapi tersebut. Klinisi harus menjamin bahwa semua 
alternatif farmakoterapi yang tersedia untuk mencapai hasil terapi yang diinginkan telah 
dipertimbangkan sebelum memilih satu regimen terapi tertentu. Terapi non‐obat (misalnya diet, 
latihan/olah tubuh/exercise, psychotherapy) yang mungkin bermanfaat juga dipertimbangkan sebagai 
alternatif terapi. Sumber informasi mengenai macam/alternative terapi dapat dilihat pada buku 
rujukan Farmakoterapi, pengalaman klinisi dan profesional kesehatan lain. 

Suplemen diet dan terapi alternatif lainnya juga menarik perhatian. Beberapa produk memang 
terbukti secara ilmiah bermanfaat (misalnya glukosamin untuk osteosrthritis). Tapi beberapa produk 
sebaliknya, berbahaya, dan dapat berinteraksi dengan pengobatan lain yang diresepkan untuk pasien 
atau memperparah kondisi penyakit. Profesional kesehatan harus mengenal produk‐produk ini dan 
siap menjawab pertanyaan pasien mengenai manfaat dan keamanannya. Beberapa kasus pasien 
mencantumkan penggunaan suplemen misalnya bawang putih, omega‐3, Ginkgo biloba, valerian, 
glucosamine dan lain‐lain. 

4. Membuat rencana terapi optimal untuk individu pasien 
Tujuan langkah ini adalah  untuk menentukan jenis obat, bentuk sediaan, dosis, waktu pemberian 
dan lama/durasi terapi yang paling sesuai untuk pasien tertentu. Karakteristik individual pasien harus 
diperhitungkan pada saat mempertimbangkan rasio antara manfaat dan resiko dari tiap alternatif 
terapi. Sebagai contoh, seorang pasien asma yang memerlukan terapi obat untuk hipertensi  mungkin 
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akan lebih menoleransi terapi diuretik tiazid daripada beta‐blocker. Sebaliknya, seorang pasien 
hipertensi yang juga menderita gout akan lebih baik mendapat terapi beta‐blocker daripada diuretik 
tiazid. 

Alasan menghindari/tidak memilih obat tertentu harus dinyatakan dalam rencana terapi. Beberapa 
alasan yang mungkin misalnya alergi obat, interaksi obat‐obat atau obat‐penyakit, usia pasien, 
gangguan ginjal atau hati, efek samping, ketidakpatuhan, kehamilan, dan mahalnya/tingginya biaya 
obat. 

Dosis yang dipilih tergantung pada indikasi obat. Misalnya, dosis aspirin untuk rheumatoid arthritis 
jauh lebih tinggi daripada yang digunakan untuk mencegah infark miokard. Kemungkinan kepatuhan 
dalam mengkonsumsi obat dan toleransi pasien merupakan factor yang menentukan bentuk sediaan 
obat yang dipilih. Faktor ekonomi, psikososial dan etik juga memepngaruhi regimen farmakoterapi. 
REncana alternative harus dilaksanakan jika terapi awal yangdipilih gagal atau tidak dapat digunakan. 

5. Identifikasi parameter untuk mengevaluasi hasil terapi 
Harus diketahui parameter klinis dan laboratoris yang tepat untuk dapat menilai apakah terapi dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk mendeteksi serta mencegah efek samping. Parameter 
yang dipilih harus SMART (specific, measurable, achievable, related, and time bound) atau spesifik, 
terukur, memungkinkan/dapat tercapai, langsung berkaitan dengan tujuan terapi, dan memberikan 
nilai definit pada waktu tertentu (defined end point). Jika tujuan terapi adalah untuk menyembuhkan 
infeksi pneumonia, maka harus direncanakan parameter klinis subyektif dan obyektif 
(misalnyameredakan rasa ketidaknyamanan di dada, batuk dan demam), uji laboratorium (misalnya 
menormalkan jumlah sel darah putih) dan prosedur lain (misalnya hilangnya infiltrat pada hasil X‐ray 
dada) yang bertindak sebagai bukti yang cukup meyakinkan bahwa terjadi eradikasi bakteri dan 
penyakit sembuh secara klinis. Waktu, kapan data harus diperoleh, tergantung pada parameter yang 
dipilih dan harus ditetapkan secara prospektif. Harus diingat bahwa beberapa prosedur yang mahal 
dan invasif mungkin tidak dapat diulang setelah dilakukan pada diagnosis awal. 

Parameter efek samping juga harus ditentukan dan diukur. Sebagai contoh, tidaklah cukup untuk 
menyatakan bahwa seseorang akan memantau kemungkinan terjadinya “diskrasia darah” yang 
diinduksi obat. Sebaiknya, harus diidentifikasi kemungkinan terjadinya abnormalitas hematologis 
spesifik (misalnya anemia, leukopenia, atau trombositopenia) dan harus direncanakan kapan 
parameter dilihat/uji lab dilakukan (misalnya cek hemoglobin/hematokrit, hitung darah putih, atau 
hitung platelet setiap bulan sekali).  

Memantau efek samping harus ditujukan untuk mencegah atau mengidentifikasi efek samping serius 
yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, tidak cost‐effective untuk meminta uji fungsi hati berkala pada 
semua pasien yang menggunakan obat yang jarang dapat mengakibatkan abnormalitas ringan fungsi 
hati, seperti omeprazol. Sebaliknya, bahaya obat yang serius mungkin dapat dihindari dengan 
melakukan pemantauan fungsi hati berkala pada pasien yang menggunakan  obat yang sering 
diasosiasikan dengan abnormalitas fungsi hati, misalnya metotreksat untuk arthritis rematoid. 
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6. Memberikan edukasi kepada pasien 
Konsep pharmaceutical care didasarkan pada adanya hubungan yang baik antara pasien dengan 
pemberi jasa pelayanan kesehatan. Pasien adalah partner kita pada perawatan kesehatan, dan usaha 
kita mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali tanpa kesediaan pasien untuk berpartisipasi pada 
proses tersebut. Untuk penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan asma, pasien 
mungkin berperan lebih besar untuk mengelola penyakit mereka sendiri dibanding profesional 
kesehatan. Perawatan‐diri menjadi lebih penting lagi saat ini karena banyak sekali obat‐obat yang 
tadinya harus diresepkan sekarang menjadi obat bebas.  Untuk alasan ini, pasien harus mendapat 
informasi yang memadai untuk meningkatkan kepatuhan, menjamin keberhasilan terapi, dan 
meminimalkan efek samping. Berdasarkan Omnibus Budget Reconciliation Act (ORBA) tahun 1990, 
pasien yang menerima tawaran konseling, farmasis harus mempertimbangkan untuk 
mengkomunikasikan hal‐hal berikut: 

• Nama dan deskripsi obat (termasuk indikasi) 

• Dosis, bentuk sediaan, cara pemberian, dan lama terapi 

• Petunjuk atau prosedur khusus untuk menyiapkan obat, pemberian dan cara penggunaan 

• Efek samping yang umum dan yang berat/parah, interaksi, dan kontraindikasi (dengan apa 
yang harus dilakukan jika timbul efek samping obat) 

• Teknik untuk memantau diri (pasien) sendiri  

• Cara penyimpanan obat yang benar 

• Informasi jika obat harus dibeli lagi 

• Apa yang harus dilakukan jika lupa meminum obat 

Untuk melatih kemampuan konseling obat, instruktur/dosen mungkin harus memberikan simulasi 
bagaimana melakukan interview pasien untuk obat‐obat yang baru diambil atau yang harus dibeli lagi 
jika obat telah habis pakai. Fakta harus dinyatakan sesingkat mungkin agar dapat diingat oleh pasien. 
Sumber informasi yang baik yang dapat digunakan untuk konseling pasien mengenai tiap obat adalah 
USP‐DI volume II, Advice for the Patient Drug Information in Lay Language.7 

7. Komunikasi dan implementasi rencana farmakoterapi 
Rencana yang paling baik pun tidak bermanfaat jika tidak diimplementasikan karena tidak 
adanya/kurangnya komunikasi dengan penulis resep dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya. 
Dokumentasi tertulis permanen dalam rekam medik mengenai rekomendasi yang signifikan sangat 
penting untuk menjamin komunikasi yang akurat di antara praktisioner. Komunikasi oral saja dapat 
disalahartikan atau diteruskan secara salah kepada orang lain. Hal ini sering terjadi jika banyak obat 
yang mirip bunyi/namanya ketika diucapkan tetapi mempunyai efek/kegunaan terapi yang berbeda. 

Format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) telah digunakan klinisi bertahun‐tahun untuk 
menilai masalah pasien dan untuk mengkomunikasikan temuan dan rencana klinis pada rekam 
medik. Namun, untuk proses belajar, SOAP mungkin bukan merupakan proses yang optimal untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat karena beberapa langkah penting yang diambil 
klinisi yang berpengalaman tidak selalu terlihat pada rekam medik dan mungkin terlewat. Sebagai 
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contoh, tujuan terapi yang ingin dicapai tidak dicantumkan secara eksplisit pada catatan SOAP, 
sehingga praktisi lain mungkin hanya menduga kira‐kira apa yang ingin dicapai. Profesional kesehatan 
yang menggunakan format SOAP biasanya langsung melangkah dari assessment langsung ke plan 
tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan alternatif terapi yang ada. Informasi parameter yang 
perlu dipantau pun sangat singkat baik untuk mengetahui apakah tujuan terapi telah tercapai atau 
untuk mencegah dan medeteksi adanya efek samping. Juga sangat sedikit saran yang ditulis 
mengenai informasi apa yang harus disampaikan pada pasien sendiri. Jika SOAP digunakan untuk 
mendokumentasikan masalah yang berkaitan dengan obat, maka hal‐hal yang dikemukakan di atas 
patut diperhatikan. 

Sebagai alternatif format SOAP, diajukan format catatan FARM (Findings, Assessment, 
Recommendations, Monitoring atau Temuan, Penilaian, Rekomendasi/saran, Monitor/ pemantauan).  

Selain komunikasi dengan profesional kesehatan lain, praktisioner pharmaceutical care juga harus 
mengembangkan catatan pribadi mengenai problem yang berkaitan dengan terapi obat untuk setiap 
pasien dan rencana penyelesaian problem, intervensi yang dilakukan, dan hasil nyata yang dicapai 
dari terapi.8 

Perjalanan klinis penyakit 
Proses pharmaceutical care mencakup penilaian kemajuan pasien untuk menjamin tercapainya 
tujuan terapi. Deskripsi mengenai perjalanan klinis pasien selalu dicantumkan pada presentasi kasus 
untuk merefleksikan hal ini. Beberapa kasus mengikuti perjalanan penyakit pasien selama berbulan‐
bulan bahkan bertahun‐tahun dan meliputi baik terapi selama rawat inap maupun rawat jalan.  

Pustaka dan situs internet rujukan  
Pustaka yang dirujuk yang spesifik dan relevan dengan kasus yang dipresentasikan dicantumkan pada 
bagian akhir dari prsentasi kasus. Beberapa situs internet digunakan sebagai sumber informasi obat. 
Situs yang dirujuk adalah yang legal, misalnya US Food and Drug Administration (www.fda.gov) dan 
Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov). Dianjurkan untuk hati‐hati menggunakan 
informasi dari situs Internet yang bukan merupakan organisasi atau publikasi yang terpercaya. 
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