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A. PENDAHULUAN 

Sergap Cermat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker yang terdiri 

dari Konseling dan Home Pharmacy Care (HPC) kepada pasien Diabetes Mellitus yang 

melakukan pemeriksaan di poliklinik rawat jalan geriatri  dengan kriteria tertentu. 

Konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat 

dari Apoteker (konselor) kepada pasien dan atau keluarganya untuk pasien rawat jalan 

dan pasien rawat inap. 

Home Pharmacy Care (HPC) adalah suatu pelayanan kepada pasien yang 

dilakukan di rumah khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien yang 

menggunakan obat dalam jangka waktu lama seperti penggunaan obat-obat 

kardiovascular, diabetes, TB, asma dan penyakit kronis lainnya. 

Apoteker baik di rumah sakit maupun di sarana pelayanan kesehatan lainnya 

berkewajiban menjamin bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam 

penggunaan obat sehingga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan obat secara 

rasional. Untuk itu Apoteker perlu mengembangkan keterampilan dalam menyampaikan 

informasi dan memberi motivasi agar pasien dapat mematuhi dan memahami 

penggunaan obatnya terutama untuk pasien-pasien geriatri dan pasien-pasien yang 

menggunakan obat dalam jangka waktu lama terutama dalam penggunaan obat-obat 

tertentu seperti obat-obat diabetes. 

Pada kegiatan ini, selain Apoteker juga dilibatkan unsur tenaga profesional 

kesehatan yang lainnya seperti tenaga medis/ dokter, perawat dan nutrisionis agar dalam 

pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan pelayanan yang terintegrasi sehingga pengobatan 

yang dilakukan oleh pasien bisa lebih optimal. 

 

 

 

 

 



B. TUJUAN 

  Mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak 

Dikehendaki (ROTD) dan meningkatkan cost-effectiveness yang pada akhirnya 

meningkatkan keamanan penggunaan Obat bagi pasien (patient safety). 

 

C. TATA LAKSANA 

1. Konseling 

Konseling dilakukan oleh Apoteker pada pasien rawat jalan Poliklinik Geriatri 

dengan diagnosa Diabetes Mellitus. 

2. Home Pharmacy Care (HPC) 

HPC dilakukan oleh tim sergap cermat, yang melibatkan berbagai unsur profesional 

kesehatan , yaitu : 

• Apoteker 

• Dokter 

• Perawat 

• Nutrisionis 

HPC dilaksanakan pada pasien yang memenuhi kriteria dilakukannya HPC, yaitu : 

a. Pasien geriatri diabetes dengan tempat tinggal radius maksimal 20 KM dari 

RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso. 

b. Pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang 

penggunaan obat, interaksi obat dan efek samping obat. 

c. Pasien dengan hasil terapi yang kurang optimal. 

d. Bila perlu, sesuai permintaan dari dokter yang merawat. 

 

D. WAKTU PELAKSANAAN 

Konseling dan Home Pharmacy Care (HPC) dilaksanakan selama tahun 2020. 

 

E. HASIL  

1. KONSELING 

a. Bulan Januari 2020 : terdapat 36 kunjungan pasien 

b. Bulan Februari 2020 : terdapat 0 kunjungan pasien 

c. Bulan Maret 2020  : terdapat 29 kunjungan pasien 

d. Bulan April 2020  : terdapat 11 kunjungan pasien 



e. Bulan Mei 2020  : terdapat 6 kunjungan pasien    

f. Bulan Juni 2020  : terdapat 14 kunjungan pasien 

g. Bulan Juli 2020             : terdapat 19 kunjungan pasien 

h. Bulan Agustus 2020     : terdapat 23 kunjungan pasien 

i. Bulan September 2020  : terdapat 14 kunjungan pasien 

j. Bulan Oktober 2020 : terdapat 8 kunjungan pasien 

k. Bulan November 2020    : terdapat 8 kunjungan pasien 

l. Bulan Desember 2020     : terdapat 16 kunjungan pasien 

 

2. HOME PHARMACY CARE (HPC) 

Di masa pandemi ini, karena dilakukan pembatasan untuk kegiatan di kunjungan 

ke rumah maka HPC hanya dilakukan sebanyak 1 kali sepanjang tahun 2020.  

NO 
NAMA 
PASIEN 

JENIS 
KELAMIN 

JUMLAH 
KUNJUNGAN 

HASIL KUNJUNGAN KETERANGAN 

1 Tn. Y L 1 

Dari HPC yang dilakukan, menunjukkan 
bahwa TD=150/60                                                        
GDS= 88                                                              
Gangguan rasa nyaman, GDS rendah karena 
intake oral inadekuat (pasien takut makan) 

Kondisi pasien belum 
membaik 

2 Tn.S L 1 

Dari HPC yang dilakukan, belum adanya 
perbaikan kondisi pasien, TD=120/80                                                          
GDS= 219       
Sulit tidur gangguan rasa nyaman                                                             

Kondisi pasien belum 
membaik 

3 Ny.M P 1 

TD=140/80                                                         
GDS=129 
Kaki kesemutan 
Adanya kegemukan tidak terkait DM, 
Gabapentin 2x300mg potensi muncul ESO 
seperti Dizzines --> tidak ditemukan                                                    

Kondisi pasien 
membaik 

4 Tn.S L 1 

TD=155/70                                                                
GDS=214                                                
Gangguan rasa nyaman 
Adanya GDS 214 terkait obat Metformin yang 
pagi belum diminum. 

Kondisi pasien belum 
membaik 

5 Tn. M L 1 

TD=130/80                                                                
GDS=122                                                
Gangguan rasa nyaman 
Tidak ditemukan efek samping dan interaksi 
mayor HPC ke-1, Acarbose diminum 3-0-3 
potensi ESO --> diare dan buang gas. 

Kondisi pasien 
membaik 

 




