
Stok Darah PMI Hanya 200 Kantong
Turun Drastis Sejak Pandemi
KARAWANG, RAKA- Palang 

Merah Indonesia (PMI) 
K abupaten  Karawang 
k e te te ra n  m em e n u h i  
kebutuhan darah di Karawang. 
Soalnya, stok darah di PMI 
m enurun drastis sejak 
pandemi Covid-19. Saat ini, 
stok darah hanya 200 kantong.

Ade Iwan Darmawan, kepala

bag ian  h u m as  PMI 
mengatakan, stok darah di 
PMI m enip is  karena 
minimnya orang yang donor 
darah sejak pandem i 
Covid-19. "Stok ketersediaan 
kantong darah di PMI hanya 
200 kantong saja. Kalau 
sebelum pandemi ada 2500 
kantong darah," katanya, Rabu

(27/10).
Saat ini, lanjutnya, kegiatan 

donor darah dimulai lagi. 
Sebelum peserta memberikan 
donor, terlebih dahulu 
dilakukan pengecekan tensi 
darah. Bagi peserta yang 
memiliki tensi darah tinggi 
a taupun  rendah tidak 
diperbolehkan mendonor. 
Tensi d a ra h  yang  
diperbolehkan  sebesar 
110/60. Selain itu peserta

yang belum di vaksin tidak 
dapat mengikuti donor darah. 
"Kalau untuk persyaratan 
sekarang  cum a ada 
penamhahan peserta sudah 
di vaksin, bagi yang sudah 
vaksin minimal satu minggu 
sesudah vaksin baru bisa 
mengikuti," paparnya.

Sebelumnya, komunitas 
rescue membantu masyarakat 
untuk melakukan cuci darah. 
Pasien tersebut mengalami

penurunan HB yang cukup 
drastis dan menyebabkan 
transfusi darah terlebih 
dahulu. Sejak Rabu malam 
anggota telah mencari 
pendonor namun belum 
berhasil diperoleh. Pendonor 
baru diperoleh pada Kamis 
baru-baru ini. "Bawa ke 
rumah sakitnya dari semalem 
pas hujan gede, semalem juga 
udah nyari sampai ke PMI 
tapi stok darah kosong. Baru

dapet pendonor tadi siang," 
ujar ujar Fadhil Dermansyah, 
ketua tim rescue.

Salah satu anggota keluarga 
m enyainpaikan bahwa 
terbantu dengan adanya 
bantuan dari komunitas 
tersebut. Ia telah mendatangi 
bank darah pun sedang 
mengalami kekosongan. 
Kemudian ia menambahkan 
bahwa pendonor masih 
memiliki hubungan keluarga.

Terdapat dua pendonor yang 
rela memberikan transfusi 
darah. "Itu kan memang rutin 
cuci darah ya nah kemarin 
itu kata perawatnya hb rendah 
jadi harus transfusi dulu dan 
di rawat di ruang IGD. 
Alhamdulillah ada bantuan 
dari komunitas rescue yang 
sudah membantu muter nyari 
pendonor darah,” pungkas 
Yogi Ahmad Fahrezi, cucu 
pasien. (nad)


