Media Contact:
Keri Couples
(952) 595-1496
keri.couples@vrad.com
FOR IMMEDIATE RELEASE

Kemitraan vRad dan RSU Bunda Jakarta dalam Mengembangkan
Layanan Radiologi Subspesialistik “Kapan Saja dan Dimana Saja”
di Indonesia.
Kolaborasi Telemedicine berbasis teknologi untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Minneapolis, MN dan Jakarta, Indonesia (18 Maret 2015) vRad (Virtual Radiologic),
perusahaan telemedicine global dan grup radiologi terbesar di Amerika Serikat bersama
Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, pusat layanan kesehatan inovatif dan bagian dari
Bundamedik Healthcare System di Indonesia, mengumumkan kemitraan eksklusif
dimana vRad akan menyediakan layanan interpretasi atau analisa radiologi
subspesialistik 24 jam sehari, dengan kolaborasi bersama dokter spesialis radiologi
serta dokter klinisi setempat. Perwakilan dari vRad dan RSU Bunda Jakarta telah
menandatangani perjanjian di kantor pusat PT. Bundamedik, Jakarta.
RSU Bunda Jakarta akan memanfaatkan perangkat radiologi global dan pencitraan
klinis yang dipatenkan vRad untuk mengakses layanan teleradiologi dan telemedicine
dari 350 dokter spesialis radiologi berpengalaman, yang 75% nya merupakan dokter
radiologi dengan keahlian subspesialistik. Tujuan dari kemitraan ini adalah
meningkatkan layanan kesehatan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan kolaborasi
global untuk memberikan hasil diagnostik yang lebih cepat kepada dokter perujuk dan
pasiennya.
“Kemitraan dengan vRad akan memungkinkan kami untuk menyediakan layanan
radiologi berkualitas menggunakan jaringan dokter radiologi subspesialis yang
berpengalaman,” ungkap dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRANZCOG, GDRM, SpOG, Presiden
Komisaris Bundamedik Healthcare System. “ Kami memiliki pandangan yang sama
dengan vRad yaitu komitmen terhadap kualitas, inovasi teknis dan keunggulan klinis.
Kolaborasi ini dirancang untuk memberikan keuntungan kepada pasien kami dan
memungkinkan Bunda untuk terus melanjutkan misinya membawa layanan kesehatan
Indonesia ke standar international yang lebih tinggi tetapi dengan biaya yang lebih
rendah.”
Layanan medis yang tersedia di RSU Bunda Jakarta antara lain bedah robotik, bedah
minimal invasif, pusat jantung dan saraf, dan berbagai alat diagnostik mutakhir di Bunda
Radiodiagnostic Centre.

Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar di dunia dan satu dari
negara dengan layanan kesehatan yang berkembang pesat. Misi Pemerintah Indonesia
untuk menyediakan jaminan kesehatan 100% pada tahun 2019 akan membutuhkan
solusi teknis dan klinis yang inovatif dan kemitraan ini akan memastikan layanan “kapan
saja dan dimana saja” ke semua penduduk yang tersebar di 18.000 pulau.
“Adanya kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi di seluruh Asia
Tenggara dan di Indonesia, kebutuhan tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan
di negara lain,” kata Jim Burke, Presiden dan CEO vRad. “Dengan meningkatnya
populasi lebih dari 240 juta penduduk itu, kebutuhan akan layanan kesehatan juga
meningkat. Kebutuhan tersebut bersama dengan jaminan kesehatan nasional yang
belum lama ini dicanangkan, membuat perlunya peningkatan kualitas dan perbaikan
layanan kesehatan. vRad dan Bunda bersama-sama akan menyediakan layanan
radiologi kualitas dunia sehingga dokter-dokter RSU Bunda Jakarta dapat memberikan
layanan kesehatan yang terbaik.”
Tentang Bundamedik Healthcare System
Sejak dibuka pada tahun 1973, Bundamedik adalah grup layanan kesehatan modern
dengan jaringan yang terdiri atas 11 rumah sakit dan klinik yang menyediakan layanan
kesehatan umum dan spesialistik serta pusat penelitian dan pendidikan. Untuk
informasi lebih lanjut, http://www.bunda.co.id/
Tentang vRad
vRad (Virtual Radiologic) adalah perusahaan telemedicine global dan grup praktek
radiologi terbesar di Amerika Serikat dengan lebi dari 350 dokter spesialis radiologi
berpengalaman, dan 75% diantaranya memiliki keahlian subspesialistik. Kami
membaca dan menginterpretasikan lebih dari 5 juta kasus per tahun dan memproses
lebih dari 1 milyar gambar pada implementasi PACS terbesar di dunia – untuk lebih dari
2100 klien rumah sakit, pusat kesehatan dan grup radiologi. Pemenang Frost & Sullivan
Visionary Innovation Award untuk Medical Imaging Analytics (Amerika Utara) dan
pemimpin dalam analisa pencitraan radiologi, vRad menyediakan akses ke satusatunya perangkat radiologi (vRad RPCSM Index) dengan lebih dari 30 juta kasus,
berkembang menjadi 400 ribu kasus per bulan. Pengetahuan berbasis penelitian dan
keahlian klinis vRad akan membantu para klien mengambil keputusan yang tepat bagi
pasien dan meningkatkan kualitas layanan radiologi mereka. Untuk informasi lebih
lanjut.
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