
I. Jangan sembarangan mengonsumsi antibiotik. Guna· 

kan antibiotik hanya dengan resep dokter, dengan 

dosis dan jangka wad:u sesuai resep. 

Z. Jangan sekali·kali membeli atau menggunakan anti· 

biotik berdasarlcan resep sebelumnya., karena be 

lum tentu penyakit sebelumnya sama dengan pen· 

yakit yang sekarang 

Yang RASIDNAL 

3. Saat berubat, tanyakan pada dokter/apoteker, obat 

mana dari resep yang mengandung antibiotik. Tan 

yakan pula dosis dan cara minumnya 

4. T untaskan resep dokter sesuai anjuran. 

5. Pilek, batuk dan diare pada umumnya tidak memer 

lukan antibiotik. Konsumsi air yang cukup, istirahat 

cukup, serta konsumsi muhivitamin atau suplemen 

yang tepet dapat mengembalikan sistem kekebalan 

tubuh untuk memerangi virus yang menyerang dan 

dapat sembuh dengan sendirinya. 
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2. Tepat Pasien 
adalah obat antibiotik yang telah 
diberikan untuk pasien tida.k ada 
kontraindikasi dengan kondisi pasien 

3. Tepat Obat 
Adalah tepat:nya pemilihan antibiotik 
yang disesuaikan dengan kondisi dan 
penyaktt pasten 

4. Tepat Dosis 
adalah tepatnya pemberian takaran obat 
berdasarkan kondisi pasien 

5. Tepat Penggunaan 
Ada1ah tepatnya waktu, Carn, lama dan 
frekuensi penggunaan obat antibiotik 

6. Waspada Efek Samping Obat 

Pada umumnya antibiotik disimpan pada 
suhu ruangan 25° C, kecuali sediaan sirup 
kering yang telah dilarutkan dengan air 
dan sediaan antibiotik yang mengandung 

asam clavulanat, hams d.tsunpan dalam 
kulkas. 

Antibiouk yang tidak te:rpakai lagi (ED dan 

rusak) sebai.knya tidak dibuang langsung ke 
ta.nah karena dapat membunult 
mikroorganismc dalam tanah, tetapi dilakukan 

pengelolaan dengan cara membuat lubang 
kemudian discmen sctclah obat-obat tcrsebut 

dJ.masukk.an,dlturup dengan tanah. 

1 .  Tepat Indikasi 
Adalah tepatnya pemberian antibiotik 
kepada pasien penderita infeksi  bakteri
yang di tunjang dengan hasil 

perneriksaan laborntorium clan klinis pasien

golongan obat yang digunakan untuk menghambat 
atau membunuh bakteri penyebab penyakit

Antibiot:ik adalah: 

Siapa saja dan Ka.pan 

pasien dapat menggun.akan 

anti.biotik  

Penyimpanan antibiotik. 

 Kempa pasien menggunakan 
Anb.biotik. ??? 

Carn membuang antibiotik ??? 

Dimana pasien dapat memperoleh 

Antibi otik????? Apa itn Antibiotik ????? 

P a s i e n   yang dapat mengunakan Antibiotik 

adalah pasien yang diduga mengalami  infeksi

 bakteri  yang  ditunjang dengan  pemeriksaan  

kultur,sensitiifitas test kuman dan klinis penderita

Pada dasarnya manusra rnermhkt system per 
tahanan untuk melawan benda-benda asing 
yang masuk ke tubuh. antibiotik diperlukan 
Karena sistem pertahan Tubuh alarniah manu 
sia/penderita sudah tidak mampu lagi mela 
wan bakteri yang menyerang, sehingga diper 
lukan Antibiot:i.k unruk melawan infeksi yang 
terjadi 

Pasien dapat memperoleh antibiotik di Apo 
tek, Rurnah Sakit, atau Puskesmas dengan 
menggunakan Resep Dokter. 

5T + 1W  penggunaan  obat

 yang    tepat 


