
LATAR BELAKANG
 Praktek farmasi saat ini telah bergeser dari praktek berba-
sis produk menjadi praktek berbasis patient care yang 
dikenal sebagai Pharmaceutical Care. 
       
 Pharmaceutical Care secara komprehensif dan fokus 
kepada pasien adalah hal yang sangat penting sehingga pasien 
mendapatkan terapi yang rasional, aman dan efektif. Selama ini 
apotek lebih sering diidentikkan sebagai bentuk usaha yang 
bertujuan semata-mata mencari keuntungan. Padahal seharusnya 
apotek juga harus memiliki fungsi sosial seperti yang disyaratkan 
dalam standard Good Pharmacy Practice (GPP) berupa partisipa-
si dalam kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat (Social and 
Community Participation). Kerjasama antara Fakultas Farmasi 
Universitas Padjadjaran (FFUP) dengan PT. Kimia Farma Apotek 
merupakan kesempatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan 
apotek dan klinik berbasis pendidikan. Program yang 
dilaksanakan di fasilitas apotek dan klinik pendidikan ini berinte-
grasi dengan program Pusat Studi Pengembangan Pelayanan 
Kefarmasian-FFUP sebagai pusat pengembangan pelayanan 
kefarmasian yang terpadu. 
              Apotek dan Klinik Unpad - Kimia Farma (KF) merupakan 
fasilitas yang memberikan pelayanan apotek, konseling oleh 
apoteker, klinik umum, dan klinik tematik. Kegiatan dalam Apotek 
dan klinik Unpad – KF adalah memberikan pelayanan prima 
kepada pasien sesuai dengan teori kefarmasian, baik dari segi 
dispensing, distribusi, dan pemberian informasi obat, dan yang 
paling penting adalah adanya pelayanan konseling obat oleh 
apoteker baik di apotek maupun klinik tematik. Pendidikan 
sebagai hal yang mendasari Apotek dan Klinik Unpad-KF ini 
maksudnya adalah fasilitas yang ada dipergunakan juga untuk 
sarana pendidikan bagi mahasiswa FFUP, baik S1, profesi apote-
ker, S2 dan S3, terutama S2 dan S3 Farmasi Klinik. 
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PROGRAM PUSAT STUDI 
PENGEMBANGAN 
PELAYANAN KEFARMASIAN
Pelatihan yang dapat dilaksanakan bersama Program 
Studi Pengembangan Pelayanan Kefarmasian adalah:
• Pelatihan Farmasi Klinik Dasar
• Pelatihan Farmasi Klinik Lanjutan (Tematik)
• Pekerjaan Teknis Kefarmasian 
• Pengembangan dan Validasi Kuisioner
• Tailor made workshop

Penelitian telah dilakukan dan yang dapat dilakukan 
bersama Program Studi Pengembangan Pelayanan 
Kefarmasian adalah:
1. Kepuasan pasien terhadap pelayanan apoteker
2. Swamedikasi
3. Drug supply 
4. Coaching penelitian dan analisis observasional
5. Analisis pelayanan kefarmasian menggunakan patient 
    indicator
6. Skrining Serotipe HPV pada wanita sehat di 
    Kota Bandung

Seminar kesehatan yang telah dilakukan bersama 
Program Studi Pengembangan Pelayanan Kefarmasian 
adalah:
1. Cara penggunan antibiotik 
2. Cara menyimpan obat
3. Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang (Dagusibu)
4. Interaksi Obat dan makanan
5. Wanita sehat tanpa kanker
6. Apoteker Cilik 
7. Cara Belajar Insan Aktif

PELAYANAN 
YANG TELAH DILAKUKAN

 Saat ini pelayanan yang telah dilakukan adalah 
apotek dan klinik umum (klinik pratama). Klinik Umum 
dilaksanakan secara komprehensif bersama-sama dengan 
Fakultas Kedokteran, Unit Pelayanan Kesehatan, Fakultas 
Kedokteran Gigi, dan Fakultas Keperawatan. Maka, fasilitas di 
Apotek dan Klinik Pendidikan Unpad-KF ini dapat digunakan 
juga sebagai sarana pendidikan inter profesi (Inter Professional 
Education/IPE)
 Kinik Spesialis (Klinik Utama) dan Klinik tematik yang 
selanjutnya akan ada di Apotek dan Klinik Unpad - KF adalah 
klinik terapi dan kepatuhan obat Diabetes, Klinik terapi dan 
kepatuhan obat pada pasien Obesitas, klinik terapi dan kepatu-
han obat pada pasien usia lanjut (geriatri), klinik berhenti 
merokok (smoking cessation), dan klinik kulit dan kecantikan. 
Masing-masing klinik tematik akan didampingi oleh dokter 
spesialis terkait, apoteker, dan perawat. 
 Klinik pratama dan klinik utama berbasis konsep yang 
dinamakan Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) atau 
Klinik Terapi dan Kepatuhan Obat. MTAC pertama kali dikenal-
kan pada tahun 2004 yang merupakan bagian dari Ambulatory 
Clinic System. Sistem ini menekankan pada manajemen pengo-
batan untuk memperbaiki kualitas hidup, keamanan, dan 
keefektifan biaya pengobatan bagi pasien. MTAC adalah suatu 
pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker 
untuk memberikan monitoring terapi obat dan edukasi kepada 
pasien. MTAC bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien 
terhadap pengobatan yang diberikan, meningkatkan keberhasi-
lan pengendalian keadaan suatu penyakit, mengurangi gejala 
penyakit, dan mengurangi kejadian medication errors. 


