Bio Farma Tawarkan Kerja Sama Mitra Dalam Peluncuran
Imunicare di Denpasar

Imunicare kini hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kota Denpasar
dan sekitarnya sekaligus menjadi cabang ke-14 di Indonesia. Outlet pertama layanan vaksinasi
besutan Bio Farma cabang kota Denpasar ini berada di Jalan Gatot Subroto Barat No 227 C dan
diresmikan oleh jajaran Board Executive Bio Farma pada Senin (7/10/19).
Imunicare juga membuka peluang kerjasama dengan mitra-mitra klinik kesehatan yang ada di
Denpasar dan sekitarnya. Salah satu caranya adalah membuka melalui mekanisme kemitraan
dengan meng add-on kan ke klinik yang sudah ada, dengan menambah pelayanan vaksinasi dari
imunicare, sehingga layanan klinik tersebut akan bertambah dari layanan kuratif saja menjadi
layanan kuratif (pengobatan) dan preventif (pencegahan).
Dalam acara peresmian Imuncare cabang Denpasar, disampaikan pula bahwa akan dibuka klinik
Imunicare di Gianyar yang merupakan layanan terbaru klinik Vidyan Medika.
Pemilik klinik Vidyan Medika, dr. Romy Windiyanto, Sp.A mengatakan, “Kerjasama ini akan
menjamin ketersediaan produk vaksin, jaminan kualitas yang ditopang dengan pelatihan pemberian
pelatihan tentang penanganan vaksin dari tenaga terlatih biofarma,” pungkasnya.
Kepala Bagian Pelayanan Imunisasi, dr. Erwin Setiawan pada acara Talkshow dengan Sonora Bali
Minggu (06/10/19) pun menjelaskan bahwa klinik-klinik yang akan bermitra dengan Imunicare akan
mendapatkan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Seperti, cara penanganan vaksin yang harus
sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu.
“Kami akan memberikan standar-standar pelayanan dari vaksinasi kepada semua calon mitra.”
Terangnya.
Beliau juga menambahkan, “Pelatihan itu, termasuk pengolahan limbah, dan dukungan informasi
dan teknologi, Terutama mengenai product knowledge termasuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
(KIPI) kepada tenaga medis.”
Jenis layanan Imunicare sendiri yakni melayani segala jenis vaksin baik untuk imunisasi dasar
seperti campak, polio, DTP-HB-HIB, BCG. Juga untuk imunisasi flu, HPV dll.

“Untuk yang mau pergi ibadah haji, umrah atau traveling ke daerah Timur Tengah, kami melayani
pemberian vaksin meningitis,” pungkas dr Mahsun Muhammadi Kepala Bagian Uji Mutu Bio Farma
pada Talkshow dengan Sonora Bali.
Hingga saat ini Imunicare telah memiliki cabang di Bandung, Makassar, Medan, Jogja, Madiun,
Lampung, Jakarta, dan terakhir di Denpasar.
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