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Dorong Kinerja 
Apoteker Lebih 
Maksimal

JOGJA—A sian Conference on Clinical 
Pharmacy (ACCP) 2017 digelar dengan 
m elibatkan puluhan perguruan tinggi 
dari 10 negara pada Kamis (27/7) hingga 
Senin (31/7) mendatang. Konferensi ini 
bertujuan untuk mendorong peran apoteker 
agar lebih maksimal.

Konferensi ini menyoroti peran penting 
apoteker dalam kefarmasian. Pembukaan 
konferensi dilakukan di Hotel Tentrem, 
Jalan AM. Sangaji, Kota Jogja Jumat (28/7).

Penyelenggara utama kegiatan tersebut 
adalah Universitas Airlangga Surabaya. 
Kemudian didukung oleh sejumlah perguruan 
tinggi di Jogja, seperti UAD, Uli, UMY 
dan USD Jogja.

Ketua Panitia ACCP 2017, Suharjono 
menjelaskan, para farmasis klinik yang datang 
dari berbagai negara dalam konferensi itu 
bisa bertukar pemikiran, pengalaman dan 
transfer ilmu kefarmasian. Dalam konferensi 
itu  akan mendorong advokasi farmasi 
klinis, serta metodologi pengajaran berbasi 
masalah pembelajaran dalam pendidikan 
farmasi. Selain itu mencari partisipasi 
praktisi peneliti, ilmuwan, administrator, 
m ahasiswa, warga yang berkomitmen 
keunggulan dalam farmasi klinis.

"Pada pra konferensi kami menggelar 
workshop yang sudah berjalan kemarin 
[tanggal 27 Juli 2017), ada enam topik 
dibahas, beberapa di antaranya ada obat 
berbasis bukti, onkologi, dukungan antibiotik 
dan lainnya," ungkap dia di sela-sela 
konferensi.

Dosen Unair ini menambahkan, pada akhir 
konferensi para peseta akan melakukan 
kunjungan ke universitas dan rumah sakit. 
Para peserta akan mendapatkan gambaran 
implementasi pendidikan, penelitian dan 
praktik farmasi klinis di Indonesia.

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) Jogja Dyah Aryani Perwitasari 
mengakui besarnya manfaat bagi akademisi 
dalam konferensi farmasi tersebut. Dengan 
saling bertukar pikiran, diharapkan peran 
farmasi lebih maksimal, terutama perlu 
adanya dukungan antarpendidikan profesi.

UAD sendiri, sudah sembilan kali terlibat 
dalam ACCP tersebut. "Untuk saat ini kami 
bisa mengirimkan enam karya ilmiah, 
enam itu sudah bagus, karena susah sekali 
untuk bisa lolos di jurnal internasional, 
seleksinya ketat," ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, apoteker sebaiknya 
mengusahakan upaya untuk meningkatkan 
kepatuhan pasien dalam minum obat.
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