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Peranan Perawat dalam Pengobatan 
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What they do… 

• Doctor prescribes 

 

 

• Pharmacist dispenses 

 

 

• Nurse administers 
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Pelayanan Kesehatan 

Profesi Kaitannya dengan obat 

Dokter  

(ahli mendiagnosa) 

Memilihkan obat sesuai dengan penyakit 

Pharmacist 

(ahli obat) 

Mempersiapkan obat, kemudian 

mengidentifikasi, mengatasi, serta 

mencegah DRP (Drug Related Problem) 

Nurse  

(ahli merawat) 

Memberikan (mengadministrasikan) 

obat, memantau efek obat 
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Rational drug use 

• Penggunaan obat yang rasional � 

penggunaan obat yang efektif dan aman 

• SAFETY & EFFICACY 
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Hak pasien tentang obat 

• Berhak untuk diberitahu alasan pemberian 

obat 

– Penyakit yang diderita, nama obat, tujuan/khasiat, 

dan efek samping yang mungkin terjadi 

• Berhak untuk menolak suatu pengobatan 

berdasarkan konsekuensi obat 
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Medication Error 
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Transcription 12 % 

Dispensing 11% 

Administering 38 % 

Prescribing 39 % 
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• Give the right dose of the right drug to the 

right patients at the right time by the right 

route 
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6 Benar Dalam Pemberian Obat 

• benar dosis 

• benar obat 

• benar pasien 

• benar waktu pemberian 

• benar rute pemberian 

• benar cara pendokumentasian . 
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1. Benar Pasien 

• Periksa identitas pasien, cocokkan 

• Perawat harus memastikan identitas pasien 

sebelum memberikan pengobatan 
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2. Benar Obat  

• Obat yang diberikan sesuai dengan obat yang 
diresepkan  

• Komponen resep/perintah: 

– Tanggal resep 

– Nama obat 

– Dosis obat 

– Rute pemberian 

– Frekuensi 

– Tanda tangan dokter 
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Menghindari Kesalahan Pemberian Obat 

• Baca label obat berulang (misal: 3x) 

– Saat mengambil obat 

– Saat memberikan obat 

– Setelah mengadministrasikan obat 

• Kebanyakan obat mempunyai nama yang 
kedengarannya mirip 

– Digoksin – digitoksin 

– Kinin – kinidin  

– Demerol – dikumarol  
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3. Benar Dosis 

• Benar dosis:  

– benar jumlah obat, dan  

– benar frekuensi pemberian 

• Contoh:  

   2     x     1 cth 

   3     x     500 mg 
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frekuensi jumlah 
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4. Benar waktu pemberian 

• Pemberian sebelum makan, bersamaan 

dengan makanan, atau setelah makan 

• Pemberian sebagian obat tertentu harus 

terpisah dengan obat lainnya (tidak boleh 

diberikan bersamaan) 

• Hindari pemberian secara “shotgun” 

• Khusus pemberian obat antibiotika: harus 

dalam selang waktu yang sama 
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5. Benar Rute Pemberian  

• oral (melalui mulut): cairan, suspensi, pil, kaplet, atau 

kapsul  

• sublingual di bawah lidah  untuk 

• topikal � dipakai pada kulit  

• inhalasi � semprot aerosol 

• instilasi (pada mata, hidung, telinga, rektum atau 

vagina) 

• parenteral � injeksi: intradermal , subkutan , 

intramuskular , dan intravena. 
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Implikasi dalam keperawatan 

• Nilai kemampuan klien untuk menelan obat sebelum 

memberikan obat – obat per oral 

• Pergunakan teknik aseptik sewaktu memberikan 

obat. Teknik steril dibutuhkan dalam rute parenteral .  

• Berikan obat- obat pada tempat yang sesuai 

• Tetaplah bersama klien sampai obat oral telah 

ditelan. 
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6. Benar Pendokumentasian 

• Pendokumentasian: tindakan segera dari 

seorang perawat untuk mencatat informasi 

yang sesuai mengenai obat yang telah 

diberikan, meliputi: 
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Hal yang Didokumentasikan 

• Berkaitan dengan pemberian obat: 

– Nama obat, rute, dosis 

– Tanggal dan jam 

– Identitas perawat (inisial + tanda tangan) 

• Berkaitan dengan efek 

– Respon pasien terhadap obat yang diberikan 

(misal: terjadi reaksi obat yang merugikan) 
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