Box darah untuk pasien luar kota Jember
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<p> Menj<img alt="alt" height="157" src="images/stories/berita/box darah.jpg" style="margin:
10px; float: left;" width="210" />aga kwalitas darah yang akan di transfusikan menjadi prioritas
utama UDD PMI Kabupaten Jember. Pada proses pemeriksaan di laboratorium telah dilakukan
serangkaian tahap untuk memastikan darah aman dan berkwalitas. Menjaga kwalitas tidak
berhenti pada proses pemeriksaan saja tetapi distribusi rantai dingin dengan peralatan yang
tepat untuk menjaga kebersihan dan suhu darah menjadi hal yang dibutuhkan untuk menjaga
kwalitas darah hingga diterima pasien yang membutuhkannya. Kesadaran kebutuhan distribusi
rantai dingin inilah yang tetap berusaha diwujudkan dengan berbagai upaya</p>
<p>
{jcomments off}. Diantaranya dengan pembagian box untuk pasien luar kota Jember. Pemilihan
pasien luar kota Jember bukan tanpa pertimbangan, seperti yang dipaparkan Direktur UDD PMI
Jember Dr. Dudung Ari Rusli bahwa Rumah sakit di seputar wilayah Jember pernah kita bagi
box untuk pengiriman darah. Kenyataannya pada proses permintaan darah keluarga pasien
yang membutuhkan darah di UDD PMI Kabupaten Jember tetap tidak dibawakan box
tersebut.</p> <p> Pertimbangan selanjutnya adalah resiko tidak amanan darah lebih dimiliki
oleh pasien luar kota Jember karena jarak tempuh yang lebih jauh. Program pembagian box
pengiriman darah ini akan dianalisa efektifitasnya apabila pihak rumah sakit memiliki respon
yang baik sehingga box tersebut memiliki kesinambungan pemakaian untuk pasien-pasien
selanjutnya maka kita akan senang hati terus mengadakan box pengganti apabila box telah
rusak. Papar Dr. Dudung Ari Rusli.</p> <p> Untuk pasien kota Jember lebih diharapkan untuk
aktifnya Bank darah Rumah Sakit sehingga UDD PMI Kabupaten Jember dapat fokus untuk
pemenuhan darahnya. Namun apabila BDRS belum optimal tetap ada program-program
distribusi rantai dingin seperti diupayakan pengiriman dengan kurir.</p> <p> Hal terpenting
adalah kerjasama semua pihak untuk benar-benar konsisten sehingga box pengiriman darah
tersebut dapat dipakai semua pasien secara berkala.</p> <p> �</p> <p> �</p> <p>
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