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Farmasis

• Farmasis bertanggung-jawab untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan terapi obat yang 
tepat, efektif, dan aman. 

• Pada konteks rumah sakit, tanggungjawab
farmasis tersebut dapat diterjemahkan
sebagai pelayanan klinis sesuai dengan
kebutuhan yang ada asuhan kefarmasian.. 



Asuhan kefarmasian

didefinisikan sebagai

penyediaan obat secara langsung dan
bertanggungjawab kepada pasien dan
perawatnya, di mana farmasis bekerja sama
dengan pasien dan profesional kesehatan
lainnya dalam perencanaan, implementasi
dan pemantauan-evaluasi terapi

Guy’s and St. Thomas Pharmacy Department (2006), Ward Pharmacy Practice on Medicine 
Management Wards. 



Farmasis : 

• (1) mengutamakan pasien, 

• (2) bertanggung-jawab memastikan pengobatan
pasien yang seefektif dan seaman mungkin, 

• (3) memastikan bahwa pasien memahami
bagaimana menggunakan pengobatannya secara
tepat. 

• harus selalu bekerja secara profesional dan
berlaku sopan terhadap pasien dan tenaga
kesehatan lainnya



Tantangan kita (klasik niiih)

• tidak adanya staf yang berdedikasi (atau
didedikasikan) untuk pelayanan farmasi klinis; 

• kurangnya pengetahuan, pemahaman dan
ketrampilan klinis para farmasis rumah sakit;  

• belum adanya kebijakan praktis dan fasilitas
serta dana pendukung (dari RS) untuk
pelaksanaan asuhan kefarmasian.



Jadi bagaimana?

Mulai dengan apa yang dimiliki

• Siapa yang mau mulai (saya?, dokter? Pasien? 
Farmasis?)

• Apa yang kita punya (kapasitas, modal?)



Setiap farmasis dapat dan (telah) mulai
(dan konsisten) memainkan perannya

• Berinteraksi langsung dengan pasien

• Mengumpulkan dan mendokumentasikan riwayat
pengobatan pasien

• Memastikan bahwa pasien menerima obat yang 
diperlukan sesuai indikasi

• Menuliskan resep setelah berdiskusi dengan klinisi
yang bertanggungjawab untuk tiap pasien

• Berdampingan dengan dokter merencanakan terapi



Lainnya:

• Memastikan bahwa obat yang diresepkan aman bagi
pasien

• Memastikan bahwa pasien menggunakan obat dengan
benar

• Memastikan dan menilai kepatuhan terapi
• Memantau terapi parenteral
• Mengevaluasi apakah pengobatan yang diterima

pasien aman dan efektif
• Sensitif (identifikasi dan berusaha mengatasi) jika ada

kesulitan/masalah yang ada di bangsal, baik yang 
melibatkan pasien maupun dokter, yang berkaitan
dengan penyediaan dan penggunaan obat



Kemudian, 

• identifikasi apa yang dan bagaimana kita bisa
perbaiki. 

• There is always room for improvement



In our case at RSSA:

• Start to get idea (self and others)

• Start getting collaborator



Benchmarking

University of 
Heidelberg, 
Germany



Exchange visits with collaborators



Benchmarking



What pharmacist does 
in a session with patients

• Vid Anticoagulant clinic (seeing is believing)

• What do you think

• Visit with pharmacist in GSST

• Talk and learn from them (management, 
system, SOP, education)



Next

• Plan for our context

• Recruit, if necessary, new pharmacists

• Dedicate them for clinical pharmacy

• Works (make the path along the way)

• Evaluate

• Improve



Our setting at SAH

Develop, assess then improve 

• Clinical pharmacy service

• Collaboration with others

• Documentation

• SOP

• Evaluation

• Dissemination

• CPD

So far at:

• Pediatric (HND; gastro, 
pulmo) 

• IPD : HD unit; polyclinic 
infection (HIV); 

• Wards covered by Depo



HIV : polyclinic infection



HD



HD



Gastroenterologi-IKA



HND-IKA



IKA



Evaluasi

• Analisis data

• Intervensi /saran disampaikan/didiskusikan
dengan tenaga kesehatan lain

• Follow-up px

• Diseminasi



Launching books



Para penulis dan entrepreneur kita



International 
Conferences/Symposium/Workshops





Continuous professional development



PRESENSI PHARMACISTS
CPD Lab./SMF Farmasi FKUB-RSSA

Tuesday, 07.00-08.00 (Pj. DL*)



Web



Thanks to

• Colleagues (pharmacists and clinicians) FKUB-
RSSA

• Students

• Patients

• External collaborators

• DelPHE

• YOU… para partisipan dan panitia Semiloka
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