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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan terapi dengan obat adalah tercapainya therapeutic autcome yaitu

peningkatan kualitas hidup pasien dengan resiko seminimal mungkin. Terdapat

resiko yang melekat, baik itu diketahui atau tidak, yang berkaitan dengan

penggunaan obat. Kejadian atau bahaya yang dihasilkan dari resiko tersebut

didefinisikan sebagai drug misadventure, di mana di dalamnya terdapat adverse

drug reaction dan medication error (Mutmainah, 2007).

Adanya perubahan orientasi pada peran kefarmasian dari drug oriented

menjadi patient oriented, memicu munculnya ide tentang pelayanan farmasi

(pharmaceutical care) yang mencegah dan meminimalkan permasalahan yang

berkaitan dengan penggunaan obat. Pharmaceutical care merupakan rangkaian

kegiatan terpadu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat. Namun pada

kenyataannya saat ini sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum

melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi ini (Aslam et al., 2003).

Minnesota Pharmaceutical Care Project selama 3 tahun telah melakukan

penelitian yang telah didokumentasikan oleh komunitas farmasi. Penelitian ini

dilakukan pada 9399 pasien. Dari 5544 jumlah DRPs yang terjadi, 23%

membutuhkan terapi obat tambahan, 15% diidentifikasi dari pasien yang
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menerima obat salah, 8% karena obat tanpa indikasi medis yang valid, 6% di

antaranya menyangkut dosis yang terlalu tinggi dan dosis yang terlalu rendah

16%. Sedangkan penyebab umum lainnya adalah Adverse Drug Reactions

sebanyak 21% (Cipolle et al., 1998). Sedangkan di Eropa kasus DRPs kategori

dosis masuk pada enam besar dibanding kategori DRPs yang lain (Bouvy et al.,

2004).

 Berdasarkan evaluasi penggunaan obat yang telah dilakukan pada pasien

Intesive Ccare Unit di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung selama bulan

Januari-April 2001 secara retrospektif, didapatkan berbagai ketidaktepatan

penggunaan obat yang meliputi kasus dosis lebih 0.87% dengan rentang kelebihan

dosis 11.11%-368.75%. Kasus interaksi farmakokinetik 8.89%, sedangkan kasus

interaksi farmakodinamik 8.86%. Kasus duplikasi penggunaan obat 1.11% dan

kasus pencampuran sediaan intravena 0.48% (Budiastuti, 2007).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh FK UGM selama tahun 2001-

2003 ada 5.07% kasus kesalahan pengobatan. Studi dilakukan di 1116 rumah

sakit. Dari penelitian tersebut ada 0.25% kesalahan pengobatan yang

menyebabkan kematian di Intensive Care Unit. Sedangkan salah satu problem

yang ditemukan yaitu pemberian dosis yang tidak benar (Anonim, 2007).

Makin banyak jenis obat yang beredar dan terbatas pengetahuan tenaga

kesehatan tentang profil suatu obat, mengakibatkan meningkatnya kejadian Drug

Related Problems (DRPs). Pasien kritis biasanya menerima berbagai macam obat

dan kombinasi obat yang komplek sehingga memungkinkan meningkatkan
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adverse drug event. Efek farmakologis dari beberapa obat dapat berubah pada

pasien yang berpenyakit kritis, untuk alasan itu pasien berpenyakit kritis mungkin

lebih rentan terhadap adverse drug event (Oeser et al., 2003). Disinilah

diperlukan adanya peran farmasis yang memiliki komitmen kuat dan

berkemampuan dalam menangani  problem DRPs guna meminimalkan angka

kejadian DRPs. Saat ini peran farmasis di rumah sakit dalam penanganannya

belum terlihat. Terutama di Indonesia, farmasis hanya terlibat dalam hal

penyediaan, pendistribusian, dan penyimpanan obat.

Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta merupakan rumah sakit swasta tipe

C Madya, yaitu rumah sakit tipe C yang mempunyai peralatan yang lengkap. Dari

studi penelusuran yang telah dilakukan diketahui jumlah pasien yang dirawat di

ICU pada tahun 2006 adalah 322, sedangkan selama Januari sampai November

2007 sebanyak 282 pasien hal tersebut menunjukkan jumlah yang cukup besar.

Apabila jumlah pasien yang masuk di Intensive Care Unit besar sedangkan

jumlah tenaga medis yang merawat kurang maka monitoring pasien kurang

maksimal, Pemberian obat pada pasien juga kurang diperhatikan hal tersebut

dapat mendorong terjadinya kejadian Drug Related Problems terutama di

Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta Periode Tahun

2007.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan sebagai berikut :

Berapakah persentase Drug Related Problem potensial khususnya obat

salah, dosis kurang, dan dosis lebih yang terjadi di Intensive Care Unit RSU Islam

Kustati Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosentase DRPs potensial yang

terjadi di Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta, yang

meliputi:

a. Obat salah

b. Dosis kurang

c. Dosis obat lebih

D. Tinjauan Pustaka

1. Drug Related Problems

DRPs adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, berupa pengalaman

pasien yang melibatkan atau diduga melibatkan terapi obat dan pada

kenyataannya potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang di

harapkan. Komponen primer dari DRPs meliputi:

a. Pasien mengalami keadaan yang tidak dihendaki dan kecenderungan

menghadapi resiko. Dapat berupa keluhan medis, symtom, diagnosa penyakit,

kerusakan, cacat, dan syndrom dan dapat berakibat psikologis, fisiologis, sosial

bahkan kondisi ekonomi.
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b. Ada hubungan antara keadaan yang tidak dihendaki dengan terapi obat atau

kejadian itu membutuhkan tarapi obat (Cipolle et al., 1999).

Adapun kategori dari Drug Related Problem meliputi :

a.  Membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya

yaitu: pasien membutuhkan obat tambahan misalnya untuk profilaksis atau

premedikasi, memiliki penyakit kronik yang memerlukan pengobatan

kontinue, memerlukan terapi kombinasi untuk menghasilkan efek sinergis atau

potensial atau ada kondisi kesehatan baru yang memerlukan terapi obat.

b.  Menerima obat tanpa Indikasi yang sesuai

 Hal ini dapat terjadi sebagai berikut: menggunakan obat tanpa indikasi yang

tepat, dapat membaik kondisinya dengan terapi non obat, minum beberapa

obat padahal hanya satu terapi obat yang di indikasikan atau minum obat

untuk mengobati efek samping.

c.  Menerima obat yang salah

 Kasus yang mungkin terjadi: obat tidak efektif, alergi, adanya resiko

kontraindikasi, resisten terhadap obat yang diberikan, kombinasi obat yang

tidak perlu dan obat bukan yang paling aman.

d.  Dosis terlalu besar

 Penyebab yang sering terjadi: dosis salah, frekuensi tidak tepat, jangka waktu

tidak tepat dan adanya interaksi obat.

e.  Dosis terlalu kecil

 Penyebab yang sering terjadi: dosis terlalu kecil untuk menghasilkan respon

yang di inginkan, jangka waktu terapi yang terlalu pendek, pemilihan obat,
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  dosis, rute pemberian, dan sediaan obat tidak tepat.

f.  Pasien mengalami Adverse drug reaction (ADR)

 Penyebabnya: pasien menerima obat yang tidak aman, pemakaian obat yang

tidak tepat, interaksi dengan obat lain, dosis di naikkan atau diturunkan terlalu

cepat sehingga menyebabkan ADR dan mengalami efek yang tidak dihendaki

yang tidak diprediksi.

g.  Pasien mengalami kondisi yang tidak diinginkan akibat tidak minum obat

secara benar (non compliance)

 Yaitu obat yang dibutuhkan ada, tetapi pasien tidak mampu membeli, pasien

tidak memahami instruksi, pasien memilih tidak mau untuk minum obat

karena alasan pribadi dan pasien lupa minum obat (Cipolle et al.,1999).

2. Intensive Care Unit

ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang khusus menyediakan

pelayanan berkelanjutan dan menyeluruh untuk pasien yang menderita penyakit

kritis dan memerlukan penanganan lebih.

Tujuan dari Intensive Care Unit sebenarnya sederhana walaupun dalam

prakteknya kompleks. Tenaga kesehatan professional yang bekerja di ICU atau

seputar ICU mereka dilatih menyediakan, memonitor, dan merawat selama 24 jam

(Anonim, 2007).

Kriteria pasien yang dirawat di Intensive Care Unit

a. Pasien berpenyakit kritis dengan tingkatan medis yang tidak stabil dan

memerlukan perawatan dengan tingkat yang lebih tinggi.
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b. Pasien yang memerlukan monitoring intensive dan mungkin juga memerlukan

penanganan darurat.

c. Pasien berpenyakit kritis atau secara medis tidak stabil yang kemungkinan

besar tidak berkesempatan sembuh karena keparahan penyakitnya atau luka

traumatik.

d. Pasien yang secara umum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ICU karena

tidak memiliki harapan untuk selamat, pasien dengan kategori ini memerlukan

persetujuan dari direktur bagian ICU untuk memperoleh ijin perawatan di ICU

(Ikafitri, 2006).

3. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat

menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan

diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyebab penyakit (kuratif) dan

pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu

dan berkesinambungan (Siregar, 2003).

Pada umumnya tugas rumah sakit ialah menyediakan keperluan untuk

pemeliharaan dan pemulihaan kesehatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor: 983/ Menkes/ SK/ XI/ 1992, tugas rumah sakit umum

adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna

dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan
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secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pecegahan serta

melaksanakan rujukan.

Rumah Sakit pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi:

a. Rumah Sakit Umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialitik luas dan subspesialistik

luas.

b. Rumah Sakit Umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik

dan subspesialistik terbatas.

c. Rumah Sakit Umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar.

d. Rumah Sakit Umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar (Siregar, 2003).

Guna melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi,

yaitu:

a) menyelenggarakan pelayanan medik

b) pelayanan penunjang medik dan nonmedik

c) pelayanan dan asuhan keperawatan

d) pelayanan rujukan

e) pendidikan dan pelatihan

f) penelitian dan pengembangan

g) administrasi umum dan keuangan ( Siregar, 2003).
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4. Rekam Medik

  Rekam medis merupakan sejarah ringkas, jelas dan akurat dari kehidupan

dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medis. Berdasarkan surat

keputusan Dirjen pelayanan medik, adalah berkas yang berisikan catatan dan

dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan,

tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang penderita selama

dirawat di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat tinggal ( Siregar, 2003).

Kegunaan rekam medik :

a. Sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita.

b. Sarana komunikasi antara dokter dan setiap profesional yang berkontribusi

pada perawatan penderita.

c. Bukti dokumen penyebab kesakitan penderita dan pengobatan selama dirawat

di rumah sakit.

d. Sebagai dasar evaluasi perawatan yang diberikan kepada penderita.

e. Membantu dalam keputusan hukum penderita, rumah sakit dan praktisi yang

bertanggung jawab.

f. Data untuk bahan penelitian dan pendidikan.

g. Dasar perhitungan biaya (Siregar, 2003).

Ada dua jenis rekam medik rumah sakit :

a) RM untuk pasien rawat jalan termasuk pasien gawat darurat yang berisi

tentang identitas pasien, hasil anamnesis (keluhan utama), riwayat sekarang,

riwayat penyakit yang pernah diderita, riwayat keluarga tentang penyakit yang

mungkin diturunkan atau yang dapat ditularkan,
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hasil pemeriksaan (fisik, laboratorium, pemeriksaan khusus lainnya),

diagnostic kerja dan pengobatan atau tindakan.

b) RM untuk pasien rawat inap hampir sama dengan isi RM untuk pasien rawat

jalan kecuali beberapa hal seperti: persetujuan pengobatan atau tindakan,

catatan konsultasi, catatan perawatan oleh perawat dan tenaga kesehatan

lainnya, catatan observasi klinik, hasil pengobatan, resume akhir dan evalusi

pengobatan (Muninjaya, 2004).
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