Untuk Segera Diterbitkan

Laboratorium Dengue Lembaga Eijkman Menerima Sertifikasi Good Clinical
Laboratory Practice (GCLP)
Jakarta, 29 Mei, 2013 – Lembaga Eijkman yang merupakan lembaga penelitian biologi molekuler
terkemuka di Indonesia baru-baru ini telah mendapatkan secara penuh akreditasi Good Clinical
Laboratory Practice (GCLP) untuk Laboratorium Dengue. Akreditasi GCLP adalah standar kualitas
dalam proses analisa sampel-sampel yang didapatkan selama uji klinis (clinical trial) dan merupakan
salah satu persyaratan internasional bagi sebuah badan riset untuk dapat melakukan uji klinis.
Lembaga Eijkman mendukung upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penelitian
dengue dengan ikut serta dalam konsorsium vaksin dengue di Indonesia. Penelitian dengue di
Lembaga Eijkman didukung oleh divisi vaksin dari Sanofi Pasteur, melalui hibah peralatan
laboratorium canggih pada bulan Oktober 2012, serta pelatihan bagi peneliti Indonesia.
Adanya peralatan laboratorium canggih tersebut memberikan keunggulan dalam deteksi virus
dengue yang diantaranya memungkinkan deteksi virus dengan cepat dalam waktu satu jam serta
dapat mengetahui serotype virus dengue yang menginfeksi lebih akurat. Indonesia adalah salah satu
negara yang mempelopori penggunaan teknologi ini dalam deteksi dengue sehingga diharapkan bisa
berkontribusi dalam surveilans dan pengendalian penyakit dengue.
Selain hibah peralatan, beberapa peneliti juga mendapat pelatihan di fasilitas R&D Sanofi Pasteur di
Swiftwater, USA. Hasil pelatihan ini membekali peneliti Indonesia untuk dapat melakukan penelitian
dengue dengan teknologi muktahir serta menguasai manajemen pengelolaan riset termasuk dalam
uji klinis. Sebagai hasilnya, Laboratorium Dengue di Lembaga Eijkman menerima akreditasi penuh
dalam Good Clinical Laboratory Practice, ISBN 978-1-904610-00-7 yang dikelola oleh lembaga
akreditasi internasional.
“Dengan diterimanya akreditasi penuh GCLP, Lembaga Eijkman dapat secara resmi ikut serta dalam
aktivitas uji klinis. Adanya akreditasi ini diharapkan bisa memberikan jaminan akan ketepatan,
integritas dan reprodusibilitas data-data yang dihasilkan oleh laboratorium dalam mendukung
clinical trials. Lembaga Eijkman dapat mencapai potensi tertingginya sebagai institusi biologi molekul
di Indonesia yang sejajar dengan laboratorium riset lainnya di seluruh dunia. Kami juga dapat
meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam usaha membantu pemerintah untuk membasmi
dengue melalui riset yang mendalam” kata Prof. Sangkot Marzuki, Direktur Lembaga Eijkman,
Indonesia.
“Sanofi Pasteur memiliki sejarah panjang dalam penelitian dan pengembangan vaksin untuk banyak
vaksin yang dibutuhkan di dunia. Melalui kemitraan publik dan privat Sanofi Pasteur dapat
mengambil peran aktif dalam mendukung pemerintah Indonesia dalam penelitian dengue.
Keberhasilan ini adalah wujud nyata komitmen Sanofi Pasteur untuk bekerja sama dan bergandeng
tangan dengan pemerintah dan para peniliti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui apa
yang terbaik dapat kami lakukan, yakni: penelitian vaksin” kata Jean-Louis Grunwald, Vice President
Asia, Pacific & Japan – Sanofi Pasteur.

Tentang Lembaga Eijkman
Lembaga Eijkman merupakan lembaga penelitian biologi molekul terkemuka di Indonesia dibawah
naungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Misi utama dari Lembaga Eijkman
adalah untuk memajukan pengetahuan mendasar dalam bidang biologi sel dan molekul serta
menerapkan pengetahuan tersebut untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan pengobatan
penyakit pada manusia. Lembaga Eijkman secara aktif ikut ambil bagian dalam upaya penelitian
kedokteran bertaraf nasional dan internasional dan saat ini menjadi anggota dari Konsorsium
Vaksin Nasional.

Tentang Sanofi Group
Sanofi, pemimpin global dalam bidang kesehatan, menemukan, mengembangkan serta
mendistribusikan solusi pengobatan yang berfokus pada kebutuhan pasien. Sanofi memiliki kekuatan
utama di bidang kesehatan dengan tujuh platform yang berkembang: solusi diabetes, vaksin untuk
manusia, obat-obatan inovatif, layanan kesehatan konsumen, pasar berkembang, kesehatan hewan
dan Genzyme baru. Sanofi terdaftar di Paris (EURONEXT: SAN) dan di New York (NYSE: SNY).

Tentang Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur, divisi vaksin dari Sanofi, menyediakan lebih dari 1 miliar dosis vaksin setiap tahun,
sehingga memungkinkan untuk mengimunisasi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Pemimpin
global dalam industri vaksin, Sanofi Pasteur menawarkan berbagai macam vaksin yang dapat
melindungi 20 penyakit menular. Merupakan bagian sejarah perusahaan yang lebih dari satu abad
lalu dalam menciptakan vaksin yang melindungi kehidupan. Sanofi Pasteur adalah perusahaan
terbesar yang seluruhnya didedikasikan untuk vaksin. Setiap hari, perusahaan ini berinvestasi lebih
dari 1 juta EURO untuk penelitian dan pengembangan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
www.sanofipasteur.com atau www.sanofipasteur.us
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