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FR- TPD : CEKLIST PRAKTEK DEMONSTRASI
Perangkat asesmen

: Daftar Cek Observasi – Demonstrasi/Praktek

Nama peserta

:

Nama asesor

:

Tanggal uji
kompetensi

:

Waktu

: 60 Menit

No.
Urut

No
KUK

1

2.19

2

5.7

Daftar tugas/ instruksi
Demonstrasi tahapan
pembuatan resep dari
persiapan sampai pembuatan
etiket.
R/ Codein 100 mg
Dexamethason 5 mg
Potio Nigra 120 cc
Mf potio
S 3 dd C1
Pro: Ny. Sri Subekti

Demonstrasi cara penulisan
etiket pada
obat, alat
kesehatan atau bahan medis
habis pakai yang akan
didistribusikan.
Kasus resep
R/ Fartolin Expectorant syr
100 ml
S3 dd 1 /2 C
R/ Fartolin
Pro : Tn Mursyid Mohtar
No RM : 100-45-912
Kelamin : :Laki-laki
Umur : 60 tahun
DOB : 02 Juni 1954
Ruang : Kenanga 109 A

Poin yang dicek/
diobservasi
Perlu penambahan PGS
2% , pelaksanaan
pembuatan resep dari
persiapan sampai
pembuat

n etiket.
 Menuliskan
informasi
pada
etiket obat obat, alat
kesehatan
atau
bahan medis habis
pakai yang meliputi :
1. Ruang rawat
2. no rekam medik
3. Tanggal penyiapan
resep
4.Tanggal lahir/umur
pasien
5.Nama pasien lengkap
6.Nama
obat
dan
keeutan
sediaan
atau volume sediaan
7. Tanggal expire

Pencapaian

Penilaian

Ya

K

Tidak

BK
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Diagnosis : HF
Dokter SPJP
Polly,SpJP

:

dr
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Jony Label
1 etiket kalau perlu
ditamkan label ok

3

5.8

Demonstrasi
cara 
berkomunikasi dengan pasien
atau keluarga pasien, teman
sejawat,
dan
tenaga
kesehatan lain pada saat
mendistribusikan obat, alat
kesehatan atau bahan medis
habis pakai

Seorang pasien TB Paru
kategori I datang ke apotek
dengan membawa resep baru
pertama
kalinya
untuk
menebus obat tersebut, yang
berisi:
R/ INH
300 mg no X
S1 dd 1 tab
R/ Etambutol 500mg no X
S1 dd 1 tab
R/Rifampicin 450mg no X
S1 dd 1 tab
Pro: Rina



Menyiapkan
formulir/
media
lainnya sebagai alat
komunikasi dengan
pasien atau keluarga
pasien,
teman
sejawat, dan tenaga
kesehatan lain
Bersikap empathy
kepada pasien TB
paru dengan cara
memberikan
motivasi
untuk
dihabiskan obatnya
secara tepat jadwal
dan wajin kembali
untuk
mengambilkan
obatnya
(penyembuhan
selama 6 bulan
pengobatan)
Menggunakan istilah
yang dapat dipahami


Tanda Tangan Asesor :

Tanda Tangan Peserta :

………………………………

………………………………
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FR-CLO : TUGAS PRAKTEK-DEMONSTRASI/PRAKTEK
Perangkat asesmen

: Lembar Instruksi Demonstrasi

Nama peserta
sertifikasi

:

Nama asesor

:

Kode Unit kompetensi

:

Judul Unit kompetensi :
Tanggal uji
kompetensi

:

Waktu

: 90 menit

A. Petunjuk
1. Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum
melaksanakan praktek
2. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan
3. Seluruh proses kerja mengacu kepada sop/wi/ik yang dipersyaratkan
4. Waktu pengerjaan yang disediakan ...90.... menit
B. Instruksi kerja :
1. Tentukan dan tuliskan kelengkapan informasi pada etiket obat, alat kesehatan atau
bahan medis habis pakai yang meliputi :
a. Ruang rawat
b. Nomor rekam medik
c. Tanggal penyiapan resep
d. Tanggal lahir/umur pasien
e. Nama pasien lengkap
f. Nama obat dan keeutan sediaan atau volume sediaan
g. Tanggal expire
2. Buatlah kelengkapan informasi obat tersebut kedalam kertas etiket dengan yang jenis
sesuai ukuran.
3. Buatlah tambahan label obat yang berkaitan dengan bentuk sediaan obat ( kasus
menggunakan bentuk sediaan obat syrup)
4. Lakukan komunikasi dengan pasien apabila obat telah dietiketkan dan dilabelkan dengan
memperhatikan sebagai berikut : persiapan komunikasi (alat tulis termasuk formulir
layanan informasi obat pasien ), sikap kepada pasien, ungkapan istilah harus tepat dan
jelas, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan keluhannya
a. Menyiapkan formulir/ media lainnya sebagai alat komunikasi dengan pasien atau
keluarga pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lain
b. Bersikap empathykepada pasien TB paru
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c. Menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh orang awam (lay language) terutama
masalah penggunaan obat TB, ESO TB paru, Cara aturan pakai, pola kesehatan pasien
TB
d. Memberikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan keluhannya baik berupa ESO,
cara minum obat
5. Buatlah laporan layanan informasi obat pasien. Asesi diberikan data formulir layanan
informasi obat)

No.
Urut

No
KUK

1

2.19

2

5.7

3

5.8

Daftar tugas/ instruksi

