Donor Darah

Seringkali bila seseorang memerlukan darah baik sebagai pengobatan penyakit maupun pertolongan gawat darurat
pada suatu kecelakaan dan lain-lain akan bingung, tindakan apa yang harus diambil ? Untuk mengatasi kebingungan /
kepanikan, berikut dijabarkan bagaimana cara memperoleh darah untuk keperluan seperti di atas : PROSEDUR
PERMINTAAN DARAH :1. Yang menentukan pasien memerlukan darah adalah dokter
/ paramedis yang merawat pasien
tersebut. 2. Formulir / blanko permintaan darah diisi lengkap oleh petugas
paramedis atau dokter yang merawat di
ruangan dimana
penderita dirawat/ngamar. 3. Formulir dan contoh darah pasien dikirim ke PMI Cabang Badung unit Bank
Darah yang berlokasi di lingkungan RSUD Kabupaten Badung.4. Tunggu di tempat yang sudah disediakan dengan
sabar dan jangan meninggalkan tempat sebelum formulir permintaan darah diterima petugas PMI.5. Disini anda akan
mendapatkan penjelasan - penjelasan: - Bila permintaan cito, maka semua darah yang ada di PMI
Cabang Badung
Unit Bank Darah bisa dipakai dahulu
sepanjang persediaan masih ada. - Bila persediaan tidaka ada maka dengan
menyesal kami
minta bantuan keluarga anda untuk ikutmengusahakan
donor darah dengan jalan :
- Menghubung
keluarga / teman dekat anda yang bisa
memberikan bantuan darah.
- Menghubungi Donor darah Sukarela (DDS) ata
unitunit PDDI yang ada. - Bila permintaan berencana langsung hubungi PMI
Cabang Badung Unit Bank Darah un
mendapatkan darah - Bila persediaan tidak mencukupi, diminta untuk berusaha
mencari keluarga / teman-teman yang
bisa membantu donor
darah.6. Permintaan darah dari donor langsung/ donor darah pengganti dari keluarga pasien
melalui proses tersendiri yaitu : a. Pengambilan darah donor b. Pemeriksaan laboratorium khusus / uji sering darah
donor
(pemeriksaan serologi) c. Pemeriksaan kecocokan darah dengan darah pasien d. Waktu dibutuhkan minimal 10
jam tergantung dari jumlah darah
yang diminta dan lambat cepatnya jumlah donor yang didapat.7. Mohon tidak
menunggu / berdiri di depan loket untuk kelancaran pelayanan8. Perhatikan dengan jelas penggilan dengan pengeras
suara dan
segera menuju ke loket agar petugas cepat menyiapkan permintaan darah yang lain.9. Yang belum dipanggil
agar sabar menunggu pada tempat yang
disediakan, mohon tidak sering bertanya kepada petugas di loket,
karena
dapat mengganggu konsentrasi bekerja.10. Untuk keamanan ketika menerima darah di loket dicocokkan
identitas
pasien yang ada pada formulir permintaan darah dan
cantumkan nama jelas dan alamat lengkap keluarga pasien/
petugas yang membawa / menerima darah.11. pada saat kondisi persediaan darah sedang menurun seperti
pada bulan
puasa, agar dapat saling membantu dimohon dengan
sangat keluarga pasien yang membutuhkan darah turut
mengusahakan / mendapatkan donor langsung / door pengganti
dari pihak keluarga/ orang yang sudah dikenal dan
tanpa pamrih
untuk menjamin kualitas / mutu darah yang diminta untuk digunakan
pasien. HINDARI CALO DARAH
!!!HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMAKAI DARAH1. Darah dari donor darah sukarela yang disimpan
di PMI cabang Badung Unit Bank Darah bisa dipakai oleh siapa saja, permintaan pengganti darah sangat tergantung
pada keadaan persediaan darah saat itu.2. Bila persediaan darah cukup banyak maka pemakai darah tidak perlu
mengganti, tetapi bila persediaan kurang, maka terpaksa kami akan minta pengganti darah yang dipakai. Darah yang
dipakai mengganti
tidak harus dengan golongan yang sama dan kemungkinan juga tidak semua harus diganti.3. Sampai
saat ini untuk kelangsungan PMI Cabang Badung Unit Bank Darah maka setiap darah dipungut biaya pengganti
pengolahan darah untuk tiap unit darah yang dipakai. Besarnya biaya yang dipakai pengganti pengolahan darah
disesuaikan dengan tempat / kelas dimana penderita dirawat. Besarnya biaya pengganti pengolahan darah
ditentukan
dengan kriteria yang mampu membantu yang tidak mampu
(subsidi silang)BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
DIPERGUNAKAN UNTUK :1. Membiayai pemeriksaan yang diperlukan sebelum darah diberikan pada penderita (Pre
Transfusion Test). Hal ini harus dilakukan karena selain darah dapat menyelamatkan jiwa, bila penanganannya kurang
cermat malah bisa berakibat sebaliknya.2. Membiayai perawatan alat - alat, bahan bahan untuk menampung,
menyimpan dan administrasi.3. Kesehatan para donor dan juga menjaga keamanan para pemakai darah
dari penularan
suatu penyakit, seperti AIDS, Hepatitis, Spilis, Malaria, dll.4. Untuk menggaji karyawan PMI Cabang Badung Unit Bank
Darah yang
dituntut harus selalu siaga dalam 24 jam, karena kebutuhan darah tidak mengenal waktu. Jadi bukan
darahnya yang harus dibayar,
(bukan harga darah), melainkan biaya pengganti Pengolahan
darah.5. BPPD akan
diminta sebelum penderita meninggalkan Rumah sakit. Setiap penderita yang membayar BPPD diberikan kuitansi
perincian BPPD dari petugas PMI Cabang Badung Unit Bank Darah bagi Donor darah Sukarela (suami / istri dan
anaknya) akan mendapatkan keringanan - keringanan sampai bebas biaya lewt pertimbangan jumlah
dan kontinuitas
penyumbangan darah (harap melampirkan fotocopy kartu
donor) Bagi penderita miskin harap melampirkan Surat
Keterangan Miskin (SKM/JPS) dari instansi yang berwenang dan surat jaminan perawatan dari askes.SYARAT DONOR
DARAH1. Umur 17 - 60 tahun2. Berat Badan minimal 45 kg3. Suhu tubuh 36,6 - 37,5o C4. Denyut nadi 50 -100 /menit5.
Tekanan darah : Sistole : 110 - 160 mmHg, Diastole : 60 -100 mmHg6. Hemoglobin minimal : 12,5 g/dl (tenggelam)7.
Jumlah Penyumbangan pertahun maksimal : 5 kali
dengan jarak 3 bulan8. Khusus wanita : tidak sedang haid, hamil,
menyusui.9. Tidak berpenyakit jantung, , hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, dll10. Tidak mengalami pendarahan,
kejang, kanker, penyakit kulit kronis11. Kulit lengan sehat12. Tidak menerima transfusi darah / komponen darah dalam 6
(enam)
bulan terakhir.13. tidak menderita penyakit infeksi, malaria, hepatitis, HIV/AIDS14. Bukan pecandu alkohol /
narkoba.15. tidak mendapat imunisasi dalam 2 - 4 minggu terakhir dan tidak demam16. Tidak digigit binatang yang
menderita raibies dalam 1 tahun terakhir17. Beritahu petugas bila makan aspirin dalam 3 hari terakhir.KEUNTUNGAN
MENJADI DONOR DARAH1. Kemanusiaan : Menolong sesama yang membutuhkan darah2. Check Up Kesehatan
setiap 3 bulan sekali (gratis)3. Darah diperiksa dari penyakit menular (AIDS, Hepatitis, Spilis, Malaria)4. Adanya sirkulasi
darah baru dalam tubuh5. Mendapatkan beberapa prioritas apabila memerlukan darah : - Tidak mengganti darah yang
dipakai (sesuai dengan jml darah
yang disumbangkan)
- Potongan biaya untuk istri/suami dan anak sesuai dengan jml
donasiInformasi lebih lanjut :PMI Cabang BadungUnit Bank Darah di lingkungan RSUD Kapal - BadungJl. Raya Kapal,
Phone : 0361 7485181, 427218 ext. 228
http://www.badungkab.go.id - www.badungkab.go.id
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