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Beragam profesi kesehatan mewacanakan penggunaan obat secara rasional akhir-akhir ini. Pelayanan obat secara rasional 
kemudian ditilik dari sudut yang berbeda. 
WHO menyatakan pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria : a) sesuai dengan indikasi penyakit; b) tersedia 
setiap saat dengan harga yang terjangkau; c) diberikan dengan dosis yang tepat; d) cara pemberian dengan interval waktu yang 
tepat; e) lama pemberian yang tepat; f) obat yang diberikan harus efektif, dengan mutu yang terjamin dan aman. 
Penjabaran kriteria diatas, jelas menuntut pemahaman yang baik bagi petugas pelayanan medik khususnya apoteker dan dokter 
agar apa yang diharapkan untuk mendapatkan mutu pelayanan kesehatan dapat dicapai secara optimal memenuhi hak pasien 
dalam pelayanan kesehatan. 
SAMPURNO, mantan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan mengusulkan tiga agenda aksi yang perlu dilakukan 
untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Pertama, pendekatan edukasi: Konsep obat esensial dan aplikasinya perlu 
dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan profesi kesehatan. Pendidikan preskripsi yang rasional kepada mahasiswa 
kedokteran akan mempunyai dampak yang kuat pada masa depan.  
Agenda aksi kedua menurut Sampurno adalah skim manajerial. Untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional dapat 
dilakukan melalui siklus pengadaan obat. Daftar Obat Esensial Nasional yang diimplementasikan secara konsisten dan diikuti 
dengan baik oleh setiap tingkat pelayanan kesehatan sangat penting artinya. Estimasi pengadaan obat harus didasarkan pada 
morbiditas (angka kesakitan), bukan atas dasar penggunaan sebelumnya. Sedang agenda aksi ketiga adalah intervensi 
regulasi, yang kendati sering cukup efektif namun dapat berdampak yang tidak diinginkan. 

Penegakan Diagnosa sebagai Rujukan 
 
Diagnosa adalah bagian yang sangat penting dalam proses pelayanan kesehatan secara klinik. Akibat kesalahan dalam 
diagnosa atau ketidak tepatan diagnosa akan membiaskan semua tindakan yang akan dilakukan kemudian terhadap keadaan 
penderita. 
Sejak tahun 1989, Menteri Kesehatan R.I., telah mengeluarkan surat keputusan untuk penggunaan standar pengkodean 
penyakit ICD-10 yang secara resmi menggantikan pemakaian ICD-9. Oleh karena itu semua diagnosa baik di Rumah Sakit 
maupun di Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya telah lama diharapkan menggunakan ICD-10 seperti dilakukan di 
negara-negara lainnya.  
Tuntunan dokumentasi rekam medik yang dijelaskan dalam ICD-10 memperlihatkan betapa hak pasien dalam memperoleh 
diagnosa yang baik harus diltegakkan dalam pelayanan kesehatan. Standar nomenklatur yang terdapat di dalam ICD-10 juga 
memperlihatkan makna indikasi penyakit seperti apa yang diharapkan oleh WHO dalam diagnosa pengobatan yang rasional. 
Rincian penyakit yang terdapat didalamnya memberikan panduan yang memudahkan diagnosa dapat dilakukan secara lebih 
rinci, dan dengan mempersyaratkan dukungan laboratorium klinik untuk menjamin ketepatan atau ketajaman diagnosa. 
Toleransi penggunaan ICD-10 bagi diagnosa di tingkat Puskesmas yang tidak didukung oleh laboratorium memadai memberikan 
kelonggaran dengan penggunaan kode penyakit tiga digit. 
 

Perencanaan Obat 
 
Ketersediaan obat dengan harga yang terjangkau adalah tanggung jawab pemerintah dan sesungguhnya mengharapkan 
kontribusi semua pihak. Perencanaan obat baik ditingkat institusi pelayanan hingga tingkat nasional terutama untuk kebutuhan 
masyarakat luas selain perlu didukung oleh ketersediaan data yang baik. Data yang baik untuk mendukung perencanaan obat 
yang baik tentulah memerlukan sistem perekaman database dan catatan rekam medik agar perencanaan yang dilakukan dalam 
sistem informasi, dimana angka kesakitan dijadikan sebagai parameter memprediksi kebutuhan obat di masa yang akan datang. 

Farmakokinetika 
 
Seperti diuraikan diatas, dukungan laboratorium sangat berperan dalam pelayanan terhadap penderita. Untuk menciptakan 
kontribusi profesional  farmasis dalam pelayanan pengobatan yang rasional,  mereka perlu mengetahui pasien yang dihadapinya 
secara lebih jauh menyangkut faktor-faktor genetik dan lingkungannya termasuk diet dan penggunaan senyawa-senyawa 
bioaktif yang dikonsumsi secara bersamaan. Selain itu pengetahuan terhadap variabel fisiologis seperti umur, jenis kelamin 
maupun kehamilan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi dalam pemberian terapi obat secara 
rasional yang setara pentingnya serta saling melengkapi dalam tindakan medik yang diberikan terhadap seorang penderita. 
Farmasis perlu memberikan peranan melakukan analisis hubungan dosis konsentrasi yang kejadiannya dipengaruhi oleh 
ketidaksempurnaan absorbsi senyawa bioaktif akibat bioavailabilitas yang rendah, biotransformasi presistemik beberapa 
senyawa bioaktif dengan rute selain i.v. dan kemungkinan adanya malabsorbsi akibat keadaan patologis yang mempengaruhi 
saluran cerna pasien. 
 
Kegunaan Model Farmakokinetika, adalah : 
1. Memprakirakan kadar senyawa bioaktif dalam plasma, jaringan dan urine pada berbagai pengaturan dosis. 
2. Memprakirakan kemungkinan akumulasi senyawa bioaktif atau metabolitnya 
3. Menghitung pengaturan dosis optimum untuk setiap individu 
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4. Menghubungkan antara konsentrasi dan aktivitas farmakologik atau toksisitas. 
5. Menilai perbedaan laju atau tingkat availabilitas antar formulasi (bioekivalensi) 
6. Menggambarkan perubahan faal atau penyakit yang mempengaruhi absorpsi, distribusi atau eliminasi. 
7. Menjelaskan interaksi senyawa bioaktif. 
 
Dengan aktivitas farmasis seperti ini, selain diharapkan mampu memberikan informasi obat bagi penderita, tugas penting yang 
diembannya akan lebih nampak urgensinya dan memegang tanggung jawab yang besar pada garis depan proses pelayanan 
kesehatan yang bermutu. 
Tabel berikut menunjukkan bagaimana kontribusi terhadap terapi dapat dilakukan. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Dengan demikian jelaslah bahwa proses pemberian dengan dosis yang tepat,  cara pemberian dengan interval waktu yang tepat 
dan lama pemberian obat yang tepat perlu diintervensi dengan pengetahuan yang baik tentang farmakokinetika. 
 

PROFIL PEMBERIAN BERULANG TEOFILIN VIA ORAL
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