BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rumah sakit adalah salah satu

sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai misi memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat untuk tercapainya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Sejalan dengan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia serta
semakin kompleksnya upaya pelayanan kesehatan terutama yang menyangkut
terapi obat telah menuntut kita untuk

memberikan perhatian dan orientasi

pelayanan farmasi pada pasien care dengan sasaran akhir meningkatkan kualitas
hidup bagi pasien. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit di bidang obat. Hal tersebut
diperjelas dalam Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999
tentang Standar Pelayanan Rumah sakit, yang menyatakan bahwa pelayanan
farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan
rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang
bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan
masyarakat (Depkes RI 2004).
Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah
sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Tuntutan pasien dan
masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan
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pelayanan dari paradigma lama (drug oriented) ke paradigma baru (patient
oriented) dengan filosofi “Pharmaceutical Care” (asuhan kefarmasian).
Mengingat pentingnya pelayanan farmasi rumah sakit, maka calon
apoteker hendaknya memahami dan mengenal peranan apoteker di rumah sakit,
khususnya pada instalasi farmasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan
Program Pendidikan Apoteker apabila bekerja di rumah sakit. Dengan
pertimbangan ini Fakultas Farmasi USU Medan bekerja sama dengan RSUD
Arifin Achmad Pekanbaru mengadakan Praktek Kerja Profesi bagi calon apoteker.
Setelah pelaksanaan PKP ini diharapkan para calon apoteker dapat memiliki
wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai tugas dan fungsi apoteker di
sarana kesehatan, khususnya dalam lingkup kerja rumah sakit.

1.2 Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD
Arifin Achmad Pekanbaru adalah untuk mengetahui dan melihat secara langsung
peranan apoteker di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sehingga nantinya mampu
melaksanakan tugas sebagai apoteker dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan terhadap pasien di rumah sakit.
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