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Sebagai pendahuluan, dalam buku Hematologi & Transfusi ini dijelaskan secara singkat
tentang sel-sel darah dan fungsinya. Pembahasan diawali dengan pembentukan sel-sel darah
yang meliputi tempat, organ-organ yang berperan, waktu pembentukan, ciri-ciri pembentukan
dan perkembangan sel darah, serta perbedaan umum antara sel darah muda dengan sel yang
matang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai eritrosit yang disajikan secara lebih
mendalam, fungsinya secara umum, pembentukan eritrosit beserta faktor-faktor yang
berpengaruh dan kelainan morfologinya, serta dibahas pula tentang hemoglobin normal dan
abnormal.

Bagian terbesar pembahasan dalam buku ini adalah mengenai pemeriksaan hematologi
secara manual. Meskipun pemeriksaan hematologi pada laboratorium klinik pada umumnya
telah dilakukan secara otomatis, tetapi penjelasan pemeriksaan secara manual mutlak perlu
dipahami sebagai keterampilan dasar. Penjelasan mengenai tahap pra-analitik utamanya yaitu
tentang pengambilan sampel darah vena yang diuraikan secara cukup mendalam dan
diperjelas dengan gambar sehingga lebih mudah dipahami. Selain langkah-langkah flebotomi,
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diuraikan juga tentang faktor-faktor penyebab kegagalan tindakan, efek samping terhadap
pasien, dan jaminan kualitas pada tindakan tersebut. Langkah-langkah pemeriksaan
laboratorium hematologi secara manual diuraikan dan dilengkapi dengan gambar untuk tes
hematologi rutin, beberapa di antaranya dikaitkan dengan implikasinya pada kondisi klinis.

Pada akhir pembahasan lebih banyak diuraikan tentang pengetahuan sebagai dasar korelasi
antara kondisi klinis dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini, diuraikan secara
ringkas mengenai anemia, leukemia, dan kelainan koagulasi. Selain itu, dijelaskan pula
gambaran umum tentang topik transfusi darah yang menyangkut praktik tindakan transfusi
darah.
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Keunggulan produk:

Pembahasan disajikan dengan disertai tampilan visual langkah demi langkah foto prosedur
pemeriksaan dasar dan penting terkait hematologi & transfusi.
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