
Pakar Farmasi Dorong Inovasi dan Penelitian
YOGYAKARTA- Para pakar 

farm asi dari sepuluh negara, 
Jepang, Cina, Korea Selatan, 
Malaysia, Thailand, Indonesia, 
Filipina, Vietnam , Singapura 
dan Iran bertemu membahas 
isu-isu terkini bidang tersebut. 
Mereka mendorong agar ada 
inovasi baru dan penelitian  
yang semakin intensif di bidang 
farmasi klinis.

Kegiatan bertajuk The Asian 
Conference on C linical Phar- 
macy (ACCP) berlangsung di 
H otel Tentrem  Y ogyakarta, 
akhir pekan lalu.

Ketua Panitia, DrSuharjono 
MS A pt m enjelaskan, ACCP 
pada awalnya bernama East 
A s ia  C on fe rence  in

Developing C linical Pharma- 
cy P ra c tice  and E duca tion  
(EACDCPPE).

"Id e  awal te rbentuknya 
ACCP datang dari beberapa 
farmasis Asia yang ingin memi
liki media untuk bertukar dan 
berbagi pengalam an dalam  
m engem bangkan fa rm asi 
klinik. Pada tahun 1996, sete
lah adanya serangkaian perte
muan dan diskusi antara bebe
rapa clinical pharmacist dari 
beberapa negara Asia Tim ur 
(Jepang, C ina dan Korea 
S e la tan) dengan Sam ford 
University, McW horter School 
of Pharmacy, mereka bertemu 
di Seoul, Korea Selatan untuk 
m em persiapkan konferensi

yang pertama,” paparnya.
U sai konferensi te rnyata  

sem akin  banyak yang iku t 
bergabung sehingga peserta 
tidak lagi hanya berasal dari 
negara-negara  A sia  T im ur 
melainkan meliputi seluruh Asia 
te rm asuk Indonesia dan 
namanya pun berubah menjadi 
ACCP.

Kegiatan ini merupakan kon
ferensi besar dalam lingkup far
m asi klin ik di Asia dan telah 
dilakukan di berbagai negara. 
Kekuatan Asia

S uhard jono  m enam bah
kan, AC C P m engusung visi 
akan menjadi kekuatan terke
muka di Asia dalam memulai 
dan m empromosikan praktik

farm asi klinik, pendidikan dan 
penelitian.

A gendanya antara  la in , 
mengadakan konferensi tahu
nan yang d irancang untuk 
mempromosikan konsep far
masi klinik dan menawarkan 

•tempat untuk penyebaran dan 
pertukaran pengetahuan baru 
dan ide-ide dalam area

p raktik, pendid ikan, dan 
penelitian di Asia.

‘’Para farmasis klinik meng
hadiri pertemuan untuk berbagi 
pengalaman dalam praktik far
masi klin ik dan transfer ilmu 
pengetahuan. Kami menggelar 
kegiatan bekerja sama dengan 
Fakultas Farmasi, Universitas 
A irlangga, Ikatan A poteker

Indonesia dan d ibantu  U ni
versitas Gadjah Mada, Univer
sitas Sanata Dharma, Univer
sitas Ahmad Dahlan, Univer
s itas Islam  Indonesia dan 
U niversitas M uham m adiyah 
Yogyakarta,"jelasnya.

Tema yang diangkat kali ini 
"U n ity  in D ive rs ity  and the 
S tandard isa tion  o f C lin ica l 
Pharmacy Services”.

Tema inidipilih dengan mem
pertimbangkan adanya perbe
daan dalam  perkem bangan 
dan implementasi pelayanan 
farmasi klinis di setiap negara 
yang tentunya m em berikan 
dam pak pula terhadap dunia 
pendid ikan  dan pene litian . 
(D19-73)
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