
ROLE PLAY  

PHARMACIST COUNSELLING TO  

DIABETIC PATIENT 

SAID.GLI.18.04.0173(04/18) 



KASUS 1 

• Seorang wanita pasien DM 

Tipe 2 berusia 60 tahun 

datang ke “Apotek Sehat 

Selalu” didampingi oleh 

anaknya berusia 28 tahun. 

• Pasien tersebut membawa 

resep dari dr. Anton, 

seorang internist yang 

praktik di  RS Bahagia.  

• Dengan resep seperti 

disamping 

 

RS BAHAGIA 

Jl. Bunga Rampai No. 1, Jakarta Barat, 021-3241567 

Dr. Anton, Sp.PD 

SIP : 125/K/10 

 

Jakarta, 1 Apr 2018 

  

R/  Amaryl  Tab 2 mg No. XXX 

 S  1 – 0 - 0 

  

R/ Hyperchol  Tab 300 mg No. xxx 

 S 1 – 0 - 0  

  

R/ Nerva plus 5000 No.XXX 

 S 1 dd tab I 

  

 

 

Pro       : Ibu Cantik 

Umur   : 60 tahun 

Alamat: Jl. Teduh No. 5 Jakarta Barat 

  

  

Ttd 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 



PERTANYAAN 

• Informasi apa saja yang perlu diberikan kepada pasien 

tersebut? 

• Kepada siapa sebaiknya informasi tersebut diberikan? 

• Bagaimana cara memberikan edukasi pada pasien 

tersebut? 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 



KASUS 2 

• Seorang Pria berusia 45 tahun 
terdiagnosa diabetes sejak 5 
tahun lalu, yang rutin menebus 
obat di Apotek Maju Mundur. 

• Pada suatu hari, pasien tersebut 
datang dengan membawa copy 
resep ulangan yang kedua dari 
dr. Siti Indah seorang GP yang 
praktek di Klinik Sehat. 

• Pada saat menebus resep, 
ternyata di apotek tersebut tidak 
memiliki sediaan Amary-M 2/500 
mg. Yang dimiliki apotek tersebut 
hanya Glimepiride 2 mg dan 
metformin 500 mg 

Apotek Maju Mundur 

Jl. Merdeka XX No. 4 Surabaya, Telp. 031-556990 

M. Ari Supraja, M.SC., Apt ( SIPA No 7567)  

SALINAN RESEP 

No :  259 

Dari dokter  : dr. Siti Indah 

Tanggal : 21 April 2017 

Pro : Ahmad Taulani  

 

Iter : 2x 

 

R/ Amaryl-M  Tab 2/500 mg No. XXX 

 S  1 – 0 – 0     -----det orig 

  

R/ Amlodipine Tab 5 mg No. XXX 

 S 1 – 0 - 0   -----det orig 

 

    

Surabaya, 21 April 2017 

  

 

  

Wayan Durma 

 

  

”hanya untuk ilustrasi” 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 



PERTANYAAN 

• Informasi apa saja yang perlu diberikan kepada pasien 

tersebut? 

• Apa yang akan dilakukan oleh anda sebagai petugas 

apotek dengan ketidaktersediaan obat sesuai dengan 

resep? 

• Bagaimana cara memberikan edukasi pada pasien 

tersebut? 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 



KASUS 3 

• Seorang pria berusia 63 tahun penderita T2DM sejak 4 

tahun yang lalu dan rutin mengonsumi obat oral anti 

diabetes datang ke Apotek Sejahtera dengan hanya 

membawa strip obat glimepiride dan metformin yang 

sudah habis.  

• Pasien tersebut ingin membeli obat tersebut tanpa 

membawa resep/ copy resep dari dokter.  

“Hanya untuk ilustrasi” 



PERTANYAAN 

• Apa yang akan anda lakukan pada kondisi ini? 

• Edukasi apa yang akan anda berikan pada pasien 

tersebut? 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 



KASUS 4 

• Seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun datang ke 

Apotek dengan menunjukkan hasil pemeriksaan gula 

darah sewaktu sebesar 300 mg/dl.  

• Hasil pemeriksaan darah tersebut didapatkan 2 hari yang 

lalu saat  ibu tersebut sedang olahraga pagi di car free day 

• Ibu tersebut meminta rekomendasi obat gula darah apa 

yang bisa untuk menurunkan kadar gula darahnya yang 

tinggi. 

“Hanya untuk ilustrasi” 



PERTANYAAN 

• Apa yang akan anda lakukan pada kondisi ini? 

• Edukasi apa yang akan anda berikan pada pasien 

tersebut? 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 



KASUS 5 

• Bapak Chandra seorang penderita diabetes usia 48 tahun 

baru terdiagnosa diabetes, beliau memiliki kekhawatiran 

akan efek pengobatan dan aturan pakai obat saat 

berpuasa 

• Pasien diresepkan glimepiride tablet 4 mg  1x1, metformin 

500 mg 3x1,  irbesartan 150 mg 1x1, rosuvastatin 10 mg 

1x1. 

“Hanya untuk ilustrasi” 



PERTANYAAN 

• Apa yang akan anda lakukan pada kondisi ini? 

• Edukasi apa yang akan anda berikan pada pasien 

tersebut? 

 

“Hanya untuk ilustrasi” 


