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在 2013年3月20日16:58 由 Zaujatul Amna Afganurisfa（網誌）

在這上頭
Dear kawan semuanya yang ada di Taiwan,
Salam sejahtera. Perkenalkan saya Amna, mahasiswa psikologi semester ke-4 di Asia University
Taiwan, yang sekarang sedang magang di sebuah RS di Dali - Taichung, tepatnya di JEN AI
HOSPITAL (JAH).
Rumah Sakit Jen-Ai - Dali telah meluncurkan Indonesia Medical Service pertama di Taiwan, sebagai
bagian dari proyek Internasional Pasien Center (IPC) untuk mengakomodasi kebutuhan medis
masyarakat Indonesia yang tinggal di Taiwan, terutama di Taichung. Program ini didedikasikan
untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan dari pasien Indonesia yang menerima perawatan
medis di Rumah Sakit Jen-Ai - Dali, dengan menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk
membuat pasien dari latar belakang etnis dan budaya yang beragam merasa diterima dan nyaman
pada saat berobat di Rumah Sakit Jen-Ai Taichung.
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Untuk pertama kalinya Taiwan membuka services international untuk semua bahasa. Jen Ai sudah
berkiprah di program ini selama lebih kurang 10 tahun terakhir dan baru kali ini medical services
bahasa indonesia dibuka kekhalayak umum di RS Ren Ai Taichung.
Program ini diampu langsung oleh dokter asli INDONESIA yang sudah lama tinggal di taiwan. beliau

淨美微整

wretch.c

adalah DR FU, beliau berasal dari surabaya dan beliau sudah mengabdikan diri di RS JEN AI kurang
lebih dari 30 tahun.
INI..kabar menggembirakan dan sekaligus beruntung, terutama bagi kaum perempuan (IBU2,
Kakak2 dan juga ADEK2 perempuan :D ) baik yang sedang bekerja dan kuliah di Taiwan, beliau
spesialis KANDUNGAN. Bagi anda, kaum perempuan yang ingin memeriksa masalah kewanitaan,
kandungan, konsultasi tentang ibu-anak, dan masalah kewanitaan lainnya, bisa konsultasi dengan
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DOKTER FU (Lt 5 Jen Ai di jam kerja senin-jum'at).
Adapun jadwal Dokter Fu (spesialis Kandungan) (jam kantor)
Senin: Siang sampe malam
Selasa: pagi_siang
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Rabu: pagi dan malam
Kamis: Pagi - siang.
Meskipun sudah lama di Taiwan yang notabenenya Mandarin dan inggris. Tidak usah ragu, karena
beliau masih fasih dan lancar BAHASA INDONESIA, beliau juga menguasai BAHASA JAWA dengan
baik :)
GAMPANG. MUDAH DAN SANGAT MEMBANTU bukan?....JADI, Tidak ada kendala bagi anda2 yang
tidak menguasai chinese atau inggris dengan baik, dalam hal ini BAHASA TIDAK LAGI JADI
KENDALA. BERASA BEROBAT DI INDONESIA BUKAN?? DOKTER FU SANGAT RAMAH DAN MASIH
SANGAT KENTAL DENGAN BUDAYA INDONESIA....,
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Jangan lagi ada Kata malu, demi kesehatan diri, yuuk konsultasi masalah kewanitaan anda dengan
sang pakar atau ingin sharing tentang penyakit lainnya, beliau siap membantu anda :). Selama di

上班很累

Babyweb

taiwan pergunakanlah Asuransi dengan sebaik2nya. mencegah lebih baik daripada mengobati
bukan??? kontrol dan cek kesehatan Anda.
Salam, sehat.
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2 個人都說讚。
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Zaujatul Amna Afganurisfa Dear all...
teruatama bagi nama2 yang saya tag dalam note ini.
Mohon maaf, untuk nama2 yang saya taq... hanya untuk menyebarkan informasi bagi kaum perempuan
diTaiwan. mohon kesediaan semuanya, untuk menyampaikannya pada teman2 wanita indonesia lainnya
yang berada di Taiwan) Informasi anda sangat berati bagi mereka yang membutuhkan.Wassalam..
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