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ABSTRAK

PROSPEK PENGEMBANGAN KEGIA TAN RADIOFARMASI BERDASARKAN HASIL
AUDIT QUANUM. Radiofarmasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas
kedokteran nuklir dengan menghasilkan radiofarmaka yang aman dan berkualitas secara
konsisten. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) berkomitmen untuk memajukan
pendekatan praktis dan rasional dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik
(CPOB) pada radiofarmaka diagnosis dan terapi. Audit QUANUM merupakan salah satu
strategi dalam meningkatkan sistem manajemen kualitas dan CPOB dalam lingkup
kedokteran nuklir, termasuk radiofarmasi. Artikel ini bertujuan untuk memberikan evaluasi
terhadap audit QUANUM yang telah dilakukan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, terutama
dalam bidang radiofarmasi, untuk menunjang pelayanan kesehatan terstandar yang
berorientasi kepada keselamatan pasien, pekerja, dan lingkungan. Informasi yang tersaji
dalam artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman hasil penilaian audit oleh para ahli di bidang
kedokteran nuklir yang terdiri dari dokter spesialis nuklir, teknologislradiografer, fisikawan
medis, dan radiofarmasis. Checklist audit QUANUM menekankan pelayanan radiofarmasi
untuk mengikuti standar dan regulasi nasional. Rumah sakit mengacu pada standar
internasional karena tidak ada regulasi nasional secara mendetail mengenai praktik
radiofarmasi, khususnya untuk perunut PET. Namun, standar internasional tersebut perlu
diselaraskan dengan regulasi loka!. Audit QUANUM berdampak pada peningkatan standar
pelayanan di Rumah Sakit Dharma is. Oleh karena pengembangan praktik radiofarmasi akan
sangat bergantung pada regulasi dan pedoman nasional, maka audit ini dapat menjadi salah
satu langkah dalam mendukung pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan terse but secara
sinergis

Kata kunei : QUANUM, r(l(liofarmasi, CPOB

ABSTRACT

THE FUTURE OF RADIOPHARMACY PRACTICES BASED ON EXPERIENCE IN THE

QUANUM AUDIT. Radiopharmacy has an important role in supporting nuclear medicine
activities by producing radiopharmaceuticals that are safe and of the required quality in a
consistent way. The International Atomic Energy Agency (IAEA) is committed to promote a
rational and practical approach for the implementation of GMP for compounding and
manufacturing of diagnostic or therapeutic radiopharmaceuticals. QUANUM audit is one of
the strategy to improve quality management system in nuclear medicine practices, including
radiopharmacy. This article is aimed to evaluate the established QUANUM audits particularly
in radiopharmacy service at Dharmais Cancer Hospital, to support standardized health care
which are patients, workers, and environment safety oriented. The QUANUM audit results
presented in this article is based on the professional's assessment, including nuclear
medicine physician, technologist, medical physicist, and radiopharmacist. The QUANUM
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checklist emphasized the radiopharmacy service to follow the national standard and
regulations. The lack of standardized local regulation on radiopharmacy practices,
particularly those regarding to PET tracers, has directed the hospital to refer the established
international standard. However, these standards are needed to be harmonized with national
regulation in appropriate way. The audit has impacted on improvement of Oharmais Cancer
Hospital service. As the development of the radiopharmacy practices would depend on the
national regulation and guidelines, this audit could be one of the milestones to support the
synergy actions of the government in the arrangement of those policies.

Key words: QUANUM, radiopharmacy, GMP, national guidelines

PENDAHULUAN

R adiofarmasi (farmasi nuklir) telahditetapkan sebagai bagian dari
spesialisasi dalam layanan farmasi rumah

sakit di UK, Eropa, dan Amerika Serikat.
Spesialisasi ini merupakan bagian penting yang
terdiri dari tim multidisipliner yang memberikan
pelayanan untuk bagian kedokteran nuklir.
Radiofarmasi dikembangkan menjadi dua pola.
Pertama, setiap fasilitas kedokteran nuklir
memiliki divisi radiofarmasi sendiri, kedua
sejumlah fasilitas kedokteran nuklir tersebut
disuplai oleh suatu pusat radiofarmasi komersial
dan/atau non-profit (1).

QUALITY
NUCLEAR

(QUANUM)

Sejak tahun 2012, Rumah Sakit Kanker
Dharmais (RSKD), melalui IAEA Technical
Cooperation Program, telah menginisiasi
program peningkatan kualitas standar. Program
ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama
tim multidisipliner yang terintegrasi dalam
mewujudkan standar pelayanan yang optimal di
bidang radiologi diagnostik, kedokteran nuklir,
dan teknologi PET. Hal ini sejalan dengan
komitmen RSKD untuk menerapkan sistem
manajemen kualitas demi tercapainya
peningkatan kualitas sistem kesehatan.

IAEA telah menerbitkan pedoman
manual untuk mendorong peningkatan kualitas
manajemen kedokteran nuklir (QUANUM).
Pedoman ini dirancang sedemikian rupa agar
dapat diterapkan dan disesuaikan dengan
sumber daya yang telah tersedia di setiap
negara. Pedoman QUANUM ini dapat
memperkuat pedoman nasional dan

MANAGEMENT
MEDICINE

AUDIT IN
PRA CTICES

memberikan nilai tambah dari sudut pandang
internasional (2).

Hasil Audit QUANUM di Rumah Sakit Kanker
Dharmais

Audit QUANUM di RSKD berlangsung
pada 28 September - 2 Oktober 2015. Proses
audit ini bersifat sistematis, berorientasi pada
pasien, dan outcome based. Audit internal dan
eksternal dilakukan untuk mendapatkan
gambaran mengenai tingkat kompetensi yang
dimiliki pelayanan kesehatan terkait (dalam hal
ini RSKD). Hal ini mencakup sistem manajemen,
prosedur pengoperasian, fasilitas, peralatan,
dan sumber daya manusia serta pengaruhnya
terhadap layanan klinis. Komponen audit
mengacu pada checklist IAEA (2) yang bersifat
komprehensif namun tidak mendalam untuk
penilaian kualitas. Pada bagian radiofarmasi,
komponen audit mengacu pada pedoman IAEA
terkait praktik radiofarmasi di kedokteran nuklir
(2,3,4,5,6,7).

Gambar 1. Klasifikasi radiofarmasi berdasarkan

pedoman IAEA dan penerapannya di RSKD ( 0
diterapkan di RSKD)

Prosedur yang dilakukan di radiofarmasi
rumah sakit sangat beragam di setiap negara.
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Oleh karena itu, IAEA mengklasifikasikan
radiofarmasi menjadi tiga kategori utama, yakni
operational level 1, 2, dan 3. Setiap kategori
terbagi menjadi beberapa sub kategori agar
memudahkan dalam hal kualifikasi staf,
pelatihan, fasilitas, peralatan, jenis-jenis
prosedur, pengarsipan, serta QA dan QC yang
utama pada tingkatan tersebut.

Hasil penilaian IAEA terhadap
radiofarmasi RSKD (Gambar 2), relatif terhadap
standar IAEA yakni, di level 1 sekitar 30%, level
2 mencapai ± 40%, dan 75% di level 3.

Evaluasi hasil audit ditekankan pada
regulasi lokal yang mengatur cara pembuatan
obat yang baik (CPOB) serta pelatihan yang
diperlukan untuk memastikan agar setiap staf
bekerja dengan cara yang sesuai standar.
Dalam praktiknya, radiofarmasi RSKD mengacu
pada United States current Good Manufacturing
Practice, WHO, dan pedoman IAEA.

(0)

(b)

Gambar 2. Perbandingan hasil self-assessment (a)
dan penilaian IAEA (b) dalam audit QUANUM di

RSKD.

PRAKTIK RADIOFARMASI DIINDONESIA

Aspek Regulasi Radiofarmaka di Indonesia
Berdasarkan CPOB 2012 Anex 9 No 9,
radiofarmaka mempunyai komponen bahan obat
dan bahan radioaktif. Oleh karena itu, dua
otoritas bertanggung jawab untuk
pengawasannya (Badan Pengawas Obat dan
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Makanan (BPOM) dan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (Bapeten). Radiofarmasi RSKD
beroperasi di institusi kesehatan di bawah
Kementerian Kesehatan. Dengan demikian,
Peraturan Menteri Kesehatan juga menjadi
dasar hukum dan regulasi untuk radiofarmasi
rumah sakit.
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Legislasi praktik radiofarmasi dijelaskan secara
eksplisit dengan UU No 29 tahun 1997, yang
menyatakan bahwa setiap petugas yang bekerja
di instalasi nuklir wajib memiliki izin. Hal ini
diperkuat dengan Permenkes No
1248/MENKES/PERlXII/2009 yang menyatakan
bahwa radiofarmasis, yang merupakan salah
satu personil penyelenggaraan fasilitas siklotron,
memiliki uraian tugas sesuai peraturan Bapeten.
Di sam ping itu, Permenkes juga menyebutkan
bahwa produk in vivo wajib mengikuti CPOB dari
BPOM. Sejalan dengan peraturan-peraturan
tersebut, Bapeten telah mengeluarkan Perka
Bapeten No 16 Tahun 2014 mengenai surat izin
bekerja bagi petugas di instalasi yang
memanfaatkan sumber radiasi pengion.
Pedoman CPOB tahun 2012 mengenai
radiofarmasi rumah sakit hanya mencakup
standar acuan untuk level 1 dan 2. Dalam Anex

9 tidak dijelaskan mengenai pedoman CPOB
untuk produksi radiofarmaka, yang dalam
pedoman IAEA merupakan kategori level 3.

Kegiatan Radiofarmasi di RSKD
Fasilitas radiofarmasi di RSKD cukup

baik untuk mengakomodasi level 1, 2, dan 3.
Namun, pemanfaatannya perlu dioptimalkan dan
ditinjau secara menyeluruh.

Pada level 1b, radiofarmaka 1-131
dalam sediaan kapsul telah rutin digunakan
untuk terapi (dosis 100-200 mCi). Pada level 2a,
RSKD rutin melakukan prosedur rekonstitusi kit
radiofarmaka dari radioisotop Tc-99m. Jumlah
kegiatan di level 2b mencapai 2700 pasien per
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Gambar 4 Permintaan Pemeriksaan dengan
radiofarmaka FOG F18 selama 2012-2015 (

prediksi)
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Gambar 3 Kapasitas produksi F18 dan FOG F18 di
RSKO berdasarkan evaluasi produksi tahun 2012

2015 dan 2016 hingga September.

Legislasi dan Praktik Radiofarmasi di Dunia
Fasilitas produksi radiofarmaka PET

yang memanfaatkan siklotron membutuhkan
pertimbangan cermat. Radionuklida yang
dihasilkan dari siklotron memiliki waktu paruh
sangat pendek dan bahaya radiasi yang
ditimbulkan sangat besar sehingga diperlukan
perhitungan efektivitas dan efisiensi yang sangat
tinggi. Oi sam ping itu, fasilitas ini sarat dengan
teknologi dan biaya tinggi sehingga tidak semua

Jumlah permintaan pemeriksaan
dengan FOG F18 selama 2012-2013 semakin
meningkat (Gambar 4). Pada 2012-2013 terjadi
kenaikan jumlah pasien PET secara dramatis
(>50%) karena banyaknya permintaan dari
pasien di luar RSKO. Jumlah ini diperkirakan
akan terus meningkat selama 5 tahun
mendatang.

tahun, 2/3 diantaranya adalah pemeriksaan
bonescan menggunakan kit kering MOP dan
sisanya adalah pemeriksaan dengan kit OTPA,
MISI, Nano-albumin, dan Makro-albumin.

Kit radiofarmaka berasal dari salah satu

perusahaan farmasi lokal dan dalam keadaan
tertentu diimpor dari luar negeri. Generator Mo
99/Tc-99m hingga saat ini masih disuplai dari
produsen di luar negeri. Ketergantungan
terhadap pasokan impor ini dapat menimbulkan
masalah dan hambatan terhadap pelayanan
kedokteran nuklir di Indonesia jika pada saat
tertentu perusahaan tersebut mengalami
kendala distribusi atau produksi.

Oi level 3b, RSKO telah rutin
menyediakan pelayanan menggunakan peru nut
PET, yakni 18F FOG (1100 permintaan per
tahun). Untuk keperluan tersebut, RSKO telah
ditunjang dengan fasilitas produksi radiofarmaka
PET yang terdiri dari siklotron, modul sintesis,
modul dispensing, dan fasilitas serta ditunjang
oleh peralatan kendali mutu yang sesuai
standar.

Siklotron RSKO memiliki energi 11 MeV
dan mampu memproduksi F18 hingga 2 Ci pad a
single bombardment. Siklotron ini masih
mungkin dikembangkan untuk produksi dengan
skala yang lebih besar (dual bombardment). Alat
ini dapat ditingkatkan kemampuannya untuk
memproduksi radioisotop peru nut PET lainnya
seperti N-13 dan C-11 serta memungkinkan
untuk produksi radioisotop non-PET seperti Tc
99m dari molibdenum alam. Modul sintesis FOG

F-18 di RSKO memiliki kapasitas produksi
mencapai 4 Ci.

Fasilitas produksi radioisotop dan
radiofarmaka PET dapat dioptimalkan untuk
menyuplai baik kebutuhan internal dan
eksternal, terutama pelayanan-pelayanan
kesehatan di sekitarnya (Gambar 3). Contohnya,
hasil evaluasi produksi radiofarmaka PET di
RSKO sekitar 50% dari total kapasitas produksi
dan masih dapat dioptimalkan untuk distribusi ke
rumah sakit di sekitarnya.
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sarana pelayanan kesehatan layak
melaksanakannya.

Namun, siklotron juga memiliki
kelebihan yakni, dapat memenuhi kebutuhan
beberapa sarana pelayanan kesehatan. Oi
samping itu, radiofarmaka yang dihasilkan dapat
mendeteksi kelainan hingga ke tingkat
molekuler.

Eropa telah menerbitkan pedoman
terkait radiofarmaka diantaranya terdapat pada
EU GMP Guideline, cGRPP dan lebih spesifik
cGRPP untuk preparasi radiofarmaka skala kecil
(rumah sakit). Oi sam ping itu, regulasi mengenai
radiofarmaka juga disebutkan dalam PIC/S.
Amerika, melalui FDA telah menerbitkan
pedoman khusus untuk produksi perunut PET.

PROSPEK DAN TANT ANGAN
RADIOFARMASI DIINDONESIA

Sumber Daya Manusia
Pemanfaatan radiofarmaka diatur

dengan ketat oleh pemerintah pada tingkatan
yang berlapis. Hal ini mengakibatkan praktik
radiofarmasi berada pada lingkungan regulasi
yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan
radiofarmasis sangat penting dan perlu segera
diundangkan menjadi bagian keahlian khusus di
bidang farmasi.

Keahlian khusus radiofarmasi dapat
mendorong munculnya sumber daya manusia
yang terfokus pad a pengembangan
radiofarmaka. Perkembangan radiofarmaka
dapat memicu tumbuhnya industri-industri
radiofarmasi baru untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan nasional. Oengan
demikian, kemandirian nuklir dalam bidang
kesehatan dapat segera diwujudkan.

Keahlian radiofarmasis dapat diarahkan
menjadi dua bagian, komersial dan pendidikan.
Masing-masing bagian memiliki standar berbeda
namun dan dengan orientasi yang sama. Oi
sam ping itu, sejalan meningkatnya permintaan
dan ketersediaan teknologi PET, akan
meningkat pula permintaan terhadap tenaga
radiofarmasi dengan sub-spesialisasi PET. Hal
ini akan mendorong berbagai pusat pendidikan
seperti universitas dan rumah sakit untuk
mendukung pengembangan bidang ini.
Pengembangan yang dimaksud mencakup
pendidikan lanjutan dan berbagai pusat
pelatihan radiofarmasi.
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Perundang-undangan
Oalam dekade terakhir, pemerintah

telah mendukung spesialisasi radiofarmasi
dengan menerbitkan regulasi terkait praktik kerja
radiofarmasi secara umum. Peningkatan standar
pelayanan radiofarmasi dapat diwujudkan bila
regulasi tersebut dibuat lebih jelas dan spesifik.
Hal ini mencakup, pedoman CPOB khusus
radiofarmasi untuk industri dan rumah sakit.
Lebih spesifik, pedoman untuk radofarmasi di
level 1, 2, dan 3.

Permenkes telah menyatakan bahwa
rumah sa kit penyelenggara siklotron dapat
mendistribusikan radiofarmaka ke rumah sakit
pengguna di sekitarnya. Hal ini akan membuka
peluang distribusi radiofarmaka dari rumah sakit
atau pusat radiofarmasi ke pelayanan kesehatan
di sekitarnya. Regulasi mengenai izin edar dan
CPOB perlu segera diterbitkan untuk
mendukung kegiatan ini.

Pengembangan
Kegiatan radiofarmasi akan menjadi

sangat esensial dengan hadirnya beragam
radiofarmaka baru. Beberapa diantaranya
bersifat sangat canggih, contohnya, patient
specific radiopharmaceuticals dan radiofarmaka
yang digunakan sebagai peru nut serta terapi
(theranostic radiopharmaceutical).

KESIMPULAN

Praktik radiofarmasi sangat erat
kaitannya dengan kedokteran nuklir.
Kemajuannya sangat bergantung pada regulasi
nasional yang menjadi batasan dan standar
kerja bidang tersebut. Hal ini dapat diwujudkan
baik dalam bentuk peraturan dan/atau pedoman.
Oengan standar kerja yang jelas, maka
pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
keselamatan pasien, terutama yang melibatkan
radiofarmasi, dapat ditingkatkan.
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