Bio Farma Siapkan 1,2 Juta Dosis Vaksin Meningitis
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[:id]<strong>BANDUNG, suaramerdeka.com</strong> – Bio Farma menyiapkan 1,2 juta dosis
vaksin meningitis bagi kebutuhan haji dan umrah pada 2017. Kesiapan itu mempunyai arti strategis
bagi BUMN Farmasi karena menjadi langkah awal sebelum memproduksi sendiri vaksin tersebut.
Direktur Pemasaran, Mahendra Suhardono menjelaskan bahwa kualitas vaksin tersebut sangat bisa
diandalkan. Baik secara kualitas, harga, maupun kehalalan produk. “Untuk kebutuhan vaksin
meningitis jemaah haji ini dari Bio Farma, secara kualitas vaksinnya bagus, harga vaksinnya
terjangkau, dan sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI,” katanya di Bandung.
Vaksin itu bukan disebut sebagai hasil impor tapi lebih sebagai produk partnership mengingat Bio
Farma sudah terlibat dalam proses produksinya yakni pada tahapan pengujian. Pasalnya pengadaan
vaksin itu dihadirkan dalam kerangka transfer teknologi.
Untuk diketahui, vaksin meningitis merupakan salah satu vaksin wajib bagi para calon jamaah haji
dan umrah guna mencegah penyakit meningitis, atau radang selaput otak.
Sumber : www.suaramerdeka.com
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