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Konseling/PIO



Konseling Obat

• Merupakan aktivitas pemberian nasihat atau
saran terkait terapi obat dari Apoteker
(konselor) kepada pasien dan/atau
keluarganya.keluarganya.

• Pemberian konseling yang efektif memerlukan
kepercayaan pasien dan/atau keluarga
terhadap Apoteker



Tujuan Umum Konseling Obat

• Mengoptimalkan hasil terapi

• Meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak
Diharapkan (ROTD)

• Meningkatkan cost effectiveness yang pada• Meningkatkan cost effectiveness yang pada
akhirnya akan meningkatkan keselamatan
pasien (patient safety)



Tujuan Khusus Konseling Obat

• Meningkatkan hubungan kepercayaan antara
Apoteker dengan pasien

• Menunjukkan perhatian/kepedulian terhadap
pasienpasien

• Membantu pasien untuk mengatur dan
terbiasa dengan obat



Tujuan Khusus Konseling Obat 

• Membantu pasien untuk mengatur dan
menyesuaikan penggunaan obat dengan
penyakitnya

• Meningkatkan kepatuhan pasien dalam• Meningkatkan kepatuhan pasien dalam
menjalani pengobatan

• Mencegah/meminimalkan masalah terkait
obat



Tujuan Khusus Konseling Obat 

• Meningkatkan kemampuan pasien untuk
memecahkan masalahnya dalam hal terapi

• Mengerti permasalahan dalam pengambilan
keputusankeputusan

• Membimbing/mendidik pasien dalam
penggunaan obat sehingga dapat mencapai
tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu
pengobatan pasien



Kegiatan Konseling Obat Apa Saja?

• Membuka komunikasi antara Apoteker dengan
pasien

• Mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien
tentang penggunaan obattentang penggunaan obat

• Menggali informasi lebih lanjut dengan
memberi kesempatan pasien untuk
mengeksplorasi masalah penggunaan obat



Kegiatan Konseling Obat Apa Saja?

• Memberi penjelasan kepada pasien untuk
menyelesaikan masalah penggunaan obat

• Melakukan verifikasi akhir dalam rangka
mengecek pemahaman pasienmengecek pemahaman pasien

• Dokumentasi



Faktor yang Perlu Diperhatikan

• Kriteria Pasien

• Sarana dan Peralatan



Kriteria Pasien

• Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri,
gangguan fungsi ginjal, hamil/menyusui)

• Pasien dengan terapi jangka panjang/kronis
(TB, DM, epilepsi, hipertensi, dll)(TB, DM, epilepsi, hipertensi, dll)

• Pasien yang menggunakan obat-obatan
dengan instruksi khusus (penggunaan
kortikosteroid dengan tapering off)



Kriteria Pasien

• Pasien yang menggunakan obat dengan indeks
terapi sempit (digoksin, fenitoin)

• Pasien yang menggunakan banyak obat
(polifarmasi)(polifarmasi)

• Pasien yang memiliki riwayat kepatuhan
rendah



Sarana dan Peralatan

• Ruangan/tempat konseling

– Tertutup, tidak banyak lalu lalang orang

– Tersedia meja kursi yang memadai

– Penerangan dan sirkulasi udara bagus– Penerangan dan sirkulasi udara bagus

– Letak ruangan tidak terlalu jauh dari tempat
menyerahkan obat





Sarana dan Peralatan

• Alat bantu konseling

– Panduan konseling (berisi poin konseling yg
penting)

– Kartu pasien (berisi identitas pasien dan catatan– Kartu pasien (berisi identitas pasien dan catatan
kunjungan pasien)

– Literatur pendukung

– Brosur obat tertentu

– Alat peraga



Pertanyaan Dalam Konseling

• Sebaiknya pertanyaan bersifat “open-ended”

– Mengapa ........?

– Bagaimana ..........?

• Hindari pertanyaan “tertutup”, misalnya• Hindari pertanyaan “tertutup”, misalnya
pertanyaan dengan jawaban “ya” atau “tidak”.



Kemampuan Non Verbal dlm 
Komunikasi

• Senyum dan wajah bersahabat

• Kontak mata, sekitar 50-75% selama sesi
konseling

• Jarak antara Apoteker dengan pasien. Jarak• Jarak antara Apoteker dengan pasien. Jarak
terlalu jauh membuat komunikasi tidak efektif,
terlalu dekat membuat tidak nyaman.

• Intonasi suara

• Penampilan Apoteker yang bersih dan rapi



Strategi untuk Meningkatkan 
Komunikasi

• Jelaskan dengan bahasa sederhana

• Fokus pada pesan kunci, dan ulangi

• Gunakan teknik “show me” atau “teach back”, 
artinya minta pasien untuk menjelaskan lagi.artinya minta pasien untuk menjelaskan lagi.

• Pertanyaan yang efektif dan peduli

• Materi edukasi yang “patient-friendly” untuk 
meningkatkan interaksi



Bahasa yang Sederhana

• Bicara jangan terlalu cepat

• Gunakan bahasa awam

• Hindari istilah yang tidak jelas

– Hipotensi  tekanan darah rendah– Hipotensi  tekanan darah rendah

– Bila perlu  bila demam/nyeri

– Topikal  untuk dioleskan di kulit



Fokus pada Pesan Kunci dan Ulangi

• Batasi informasi, fokus pada 1-3 informasi
kunci

• Kembangkan penjelasan singkat untuk kondisi
umum dan efek sampingumum dan efek samping

• Diskusikan hal khusus, jangan umum.

• Review setiap butir pada akhir diskusi



Teknik “Show Me” atau “Teach Me 
Back”

• “Saya ingin memastikan bahwa saya telah
menyampaikan semuanya secara jelas”

• “Peragakan bagaimana cara Anda
menggunakan obat ini?”menggunakan obat ini?”



Pertanyaan yang Efektif dan Peduli

• Jangan mengatakan:

– “Apakah Anda mempunyai pertanyaan?”

– “Ada pertanyaan?”

• Sebaiknya:• Sebaiknya:

– “Pertanyaan apa yang akan disampaikan?”



Monitoring Efek Samping Obat (MESO)



Efek Samping Obat (ESO)

• Respon terhadap suatu obat yang merugikan
dan tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis
yang biasanya digunakan pada manusia untuk
pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakitpencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit
atau untuk modifikasi fungsi fisiologis (BPOM
RI, 2012)



Jenis Efek Samping 

• Tipe A

– Efek samping yang sudah terdeteksi saat uji klinik,
berkaitan dengan dosis (dose-related) dan timbul
berkaitan dengan efek farmakologi (khasiat) dariberkaitan dengan efek farmakologi (khasiat) dari
obat

– Berkaitan dengan dosis (dose-related) dan timbul
berkaitan dengan efek farmakologi (khasiat) dari
obat tersebut.

– Efek samping tidak berat



Jenis Efek Samping

• Tipe B

– Jenis efek samping yang berupa alergi obat

– Umumnya berbahaya dan mengancam jiwa

– Pemberian obat dikontraindikasikan pada pasien yang– Pemberian obat dikontraindikasikan pada pasien yang
mengalami alergi ini.

• Tipe C

– Efek samping yang sulit dideteksi (karena tidak terjadi 
seketika)

– Timbul akibat pemakaian obat dalam jangka panjang



Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

• Program pemantauan keamanan obat yang
dilakukan secara kolaboratif untuk
mendukung upaya penjaminan keamanan
obat yang diberikan kepada pasien.obat yang diberikan kepada pasien.

• Semua efek samping obat harus diketahui oleh
Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP)



Algoritma Naranjo





Algoritma Naranjo 

• Isilah pada poin 1-10 sesuai kondisi ESO.
• Jumlahkan skor menjadi skor total di akhir kolom.
• Nilai skor total akan menyatakan kemungkinan

ESO
– Skor Naranjo 0 : doubtful (meragukan)– Skor Naranjo 0 : doubtful (meragukan)
– Skor Naranjo 1-4 : possible (mungkin terjadi efek

samping)
– Skor Naranjo 5-8 : probable (mungkin sekali

terjadi efek samping)
– Skor Naranjo ≥ 9 : definite (pasti terjadi efek

samping)



SNARS Edisi 1

• Elemen penilaian PKPO 7
– Ada regulasi pemantauan efek obat dan efek samping
obat serta dicatat dalam status pasien

– Ada bukti pelaksanaan pemantauan terapi obat.
– Ada bukti pemantauan efek samping obat dan
pelaporannya sesuai dengan peraturan perundang-pelaporannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

• Elemen penilaian PMKP 9.2
Semua kejadian serius akibat efek samping obat
(adverse drug event) dan keselahan pengobatan
(medication error) jika sesuai dan sebagaimana yang
didefinisikan oleh rumah sakit sudah dianalisis



Analisis Data



Probabilitas Tak Significant
1

MINOR
2

Moderat
3

Mayor
4

Katatrospik
5

Sangat sering terjadi
(Tiap minggu/bulan)

5

Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

Sering terjadi
(bbrp kali/tahun)

4

Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

4

Mungkin terjadi
(1 - < 2 tahun/kali)

3

Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

Jarang terjadi
(> 2 - < 5 th/kali)

2

Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim

Sangat jarang terjadi
( > 5 thn/Kali)

1

Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim



TK RIKS Deskripsi Dampak

1 Tdk significant Tidak ada cedera

2 Minor • Cedera ringan , mis luka lecet
• Dapat diatasi dng P3K

3 Moderat • Cedera sedang, mis : luka robek
• Berkurangnya fungsi 

motorik/sensorik/psikologis atau 

34

motorik/sensorik/psikologis atau 
intelektual (reversibel. Tdk berhubungan 
dng penyakit

• Setiap kasus yg meperpanjang perawatan

4 Mayor • Cedera luas/berat, mis : cacat, lumpuh
• Kehilangan fungsi motorik/sensorik/ 

psikologis atau intelektual (ireversibel), tdk 
berhubungan dng penyakit

5 Katatropik Kematian yg tdk berhubungan dng 
perjalanan penyakit



TINGKAT
RISIKO

DESKRIPSI 

1 Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/kali)

2 Jarang/unlikey (> 2 – 5 tahun/kali)

3 Mungkin/ Posible (1 -2 tahun/kali)3 Mungkin/ Posible (1 -2 tahun/kali)

4 Sering/Likely (beberapa kali/tahun)

5 Sangat sering/ almost certain (tiap  minggu/ 
bulan)

SKOR RISIKO = DAMPAK X PROBABILITY 



LEVEL/BANDS TINDAKAN

EKSTREM
(SANGAT TINGGI)

Risiko ekstrem, dilakukan RCA paling lama 
45 hari, membutuhkan tindakan segera, 
perhatian sampai ke Direktur RS

HIGH
(TINGGI)

Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 
hari, kaji dng detail & perlu tindakan 
segera, serta membutuhkan tindakan top 
manajemen
segera, serta membutuhkan tindakan top 
manajemen

MODERATE
(SEDANG)

Risiko sedang dilakukan investigasi 
sederhana paling lama 2 minggu. 
Manajer/pimpinan klinis sebaiknnya 
menilai dampak terhadap bahaya & kelola 
risiko

LOW
(RENDAH)

Risiko rendah dilakukan investigasi  
sederhana paling lama 1 minggu 
diselesaikan dng prosedur rutin



•Di RS X pasien diprogram endoskopi sesampai di
ruang endoskopi batal karena alat rusak, kejadian
seperti ini belum pernah terjadi selama 5 tahun terakhir

•Nilai dampak : 3 (moderat) , karena memperpan-•Nilai dampak : 3 (moderat) , karena memperpan-
jang hari perawatan pasien

•Nilai probabilitas : 1 (sangat jarang) karena pernah

terjadi kurang 2 tahun yang lalu

•Skoring risiko : 3 X 1 = 3

•Warna Bands : Hijau (Moderat)

21 MEI 2013 37



•Di RS X pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal,
kejadian seperti ini pernah terjadi kurang dari 2 tahun
yang lalu

•Nilai dampak : 5 (katastropik), karena pasien•Nilai dampak : 5 (katastropik), karena pasien

meninggal

•Nilai probabilitas : 3 (mungkin terjadi) karena pernah

terjadi kurang 2 tahun yang lalu

•Skoring risiko : 5 X 3 = 15

•Warna Bands : Merah (ekstrim)

21 MEI 2013 38



Cara Melaporkan ESO

• Laporan ESO diperoleh dari pasien atau tenaga
kesehatan (dokter/perawat)

• Laporan diteruskan ke BPOM melalui surat
menggunakan formulir kuningmenggunakan formulir kuning

• Secara offline (formulir kuning) atau online (website
http://e-meso.pom.go.id)

http://e-meso.pom.go.id/


Formulir
KuningKuning

Pelaporan
ESO



Melaporkan ESO Secara Online



Terimakasih
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