“Kulo Nuwun Yogyakarta, Imunicare Siap Melayani
Masyarakat Kota Gudeg"

(Yogyakarta 29/8) Layanan vaksinasi Bio Farma, Imunicare, kembali membuka layanannya di DIY
Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2019, yang berlokasi di Jl. Timoho 86. Imunicare adalah outlet
layanan vaksinasi sangat lengkap yang dilakukan oleh praktek dokter, klinik atau rumahsakit
dengan menggunakan vaksin yang terjamin mutu dan keasliannya, tempat yang nyaman, tenaga
medis yang ahli, serta harga lebih terjangkau.
Peresmian Imunicare di kota gudeg ini merupakan hasil kolaborasi dengan Telkomedika setelah
sebelumnya pada tanggal 22 Agustus yang lalu layanan vaksinasi Imunicare dibuka di Kota Madiun
Jawa Timur.
Dalam peresmian di kota ke 5 dari rencana 25 kota, dihadiri oleh Kepala Dinas Kota Yogyakarta Fita
Yulia Kisworini, Direktur Pemasaran Bio Farma Sri Harsi Teteki, Kepala Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) Yogyakarta, Agus Syah Fiqhi Haerullah, dan Direktur Operasional & Marketing
Telkomedika, Monica Morattha Sihombing.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini mengatakan beberapa
negara sudah mewajibkan vaksinasi tertentu untuk pendatang, yang akan ke negaranya seperti Arab
Saudi yang mewajibkan vaksin meningitis sebelum beribadah haji atau umrah. "Dengan adanya
layanan imunicare akan memudahkan masyarakat Yogyakarta untuk mendapatkan vaksin, seperti
misalkan sebelum berangkat umroh, Imunicare yang berada di klinik Telkomedika sudah sesuai
dengan
Permenkes No 23 tahun 2015 untuk memudahkan dalam memberikan perlindungan pada
masyarakat dalam menerima perlindungan", Ujar Fitri.
Sementara itu, Agus Syah Fiqhi, pihaknya bersyukur ada alternatif lain bagi masyarakat untuk
mendapatkan layanan vaksinasi terutama untuk kebutuhan haji dan umroh, sehingga tidak
terkosentrasi hanya di KKP, dan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat
"Imunicare akan memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat, terutama yang akan berangkat
umrah dan haji, sehingga nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat", ujar Agus.
Sedangkan Sri Harsi mengatakan dalam sambutannya, salah satu upaya meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, yaitu melalui upaya preventif atau pencegahan melalui imunisasi. Bio Farma
sebagai Badan Usaha Milik Negara, sekaligus salah satu produsen di antara 30 produsen vaksin di
dunia yang telah mendapatkan PQ WHO, akan hadir untuk negeri, untuk memberikan pelayanan
pencegahan penularan penyakit.
"Sebagai bentuk upaya BUMN Hadir Untuk Negeri awal tahun 2019, Bio Farma mengenalkan
layanan Imunicare agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan imunisasi selain dari
puskesmas dan faskes lainnya yg sudah ada saat ini, dengan kualitas yang pasti terjamin, produk
yang lengkap termasuk vaksin untuk kebutuhan umrah seperti menigitis dan flu, dan tentu saja
dengan harga yang terjangkau", ujar Sri Harsi.
Sri Harsi menambahkan dalam upaya mengembangkan konsep imunicare ini, disamping
mengembangkan outlet sendiri, juga bekerjasama dengan mitra Dokter, Klinik atau Rumah Sakit.
Dan saat ini Imunicare telah hadir di beberapa kota yaitu: Bandung, Makassar, Medan, Jakarta,
Madiun. Dalam waktu dekat Imunicare juga akan hadir di: Bandar Lampung, Depok, Sukabumi,
Denpasar dan Semarang.
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