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Selamat
Hari
Nasional 2018

Keluarga

Tabik Pun
“Selamat Hari Keluarga Nasional ke 25, 29 Juni 2018”
Semoga Keluarga kita menjadi keluarga kecil, bahagia dan
sejahtera. Keluarga masa depan bangsa yang berketahanan

Posko Kesehatan Mudik Lebaran
2018
Hari ini estimasi puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan
Bakauheni, Anggota Tim Posko Kesehatan pun ditambah
personilnya
Kompak Dinkesprov – KKP Bakauheni – Dinkes Lamsel

Pos Pantau Pintu TOL Itera

Pembinaan Pemanfaatan Toga &
Akupressure
Pembinaan pemberdayaan masyarakat oleh Dinkesprov Lampung dilakukan dalam bentuk
pembinaan pada Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga & Akupresure.

Pemanfaatan Toga
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Peninjauan dalam rangka Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan
Tanaman Obat Keluarga (Toga)& Akupresure di Puskesmas
Semuli Raya Lampung Utara
Wawancara dalam rangka Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan
Tanaman Obat Keluarga (Toga)& Akupresure di Puskesmas Semuli
Raya Lampung Utara

Sidak Keamanan Pangan
Pemeriksaan keamanan pangan di
perbelanjaan menjelang hari raya.

beberapa

lokasi

pusat

Kampanye Measles Rubela
Komitmen semua pihak utk berpartisipasi aktif pada Kampanye
Measles Rubela ( MR) dg sasaran 9 bulan hingga 15 tahun
dilaksanakan di bulan Agustus ( Lembaga Pendidikan spt PAUD,
TK, SD dan SMP sederajat) dan September di fasilitas lainnya (
Posyandu, Puskesmas dan Klinik), disampaikan oleh Kadinkes DR
dr Hj Reihana, M.Kes setelah membuka rapat persiapan Kampanye
MR.

Uji Kompetensi Perawat
Sesuai dengan Permenkes No.18 tahun 2017 dalam rangka
menjaga mutu tenaga kesehatan PD hari ini tgl.4 sd6 Juni
dilaksanakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan
fungsional perawat, perawat gigi,rekam medis, elektro medis,
radiografer, dan Kesehatan kerja.

Stunting Bisa Diintervensi
Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh
asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena
asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting
terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak
berusia dua tahun.
Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase
anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus
(stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis)
diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.
Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan
perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan
kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi
sekolah yang buruk.
Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap
sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi,
obesitas dan kematian akibat infeksi.

Mencegah Stunting
Waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah selama kehamilan
dan dua tahun pertama kehidupan. Stunting di awal kehidupan
akan berdampak buruk pada kesehatan, kognitif, dan fungsional
ketika dewasa.
Untuk mengatasi masalah stunting ini Kementerian Kesehatan
dengan dukungan Millennium Challenge Account-Indonesia (MCAI), melalui Program Hibah Compact Millennium Challenge
Corporation (MCC) melakukan Kampanye Gizi Nasional Program
Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM).
Salah satu intervensi dalam program PKGM adalah tentang
perubahan prilaku masyarakat, yang dilakukan dalam program
Kampanye Gizi Nasional (KGN).
Selain itu, para ibu hamil tak hanya diwajibkan periksa secara
berkala dan diberi tablet penambah darah, tapi juga diberikan
penyuluhan melalui kelas pendukung ibu.

Kampanye Stunting
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Tujuannya, agar ibu mengetahui perkembangan kehamilannya dan
bisa lebih menjaga kondisi kehamilannya. Pasalnya, stunting
sangat dipengaruhi oleh seribu hari pertama kehidupan, dimulai
dari dalam kandungan.

Sinergitas
Kabupaten

Provinsi

–

Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu sedang
melakukan pembinaan ke Posyandu yang akan di kunjungi oleh
peserta TCTP (Third Country Training Program) Provinsi Lampung
dijadikan laboratorium lapangan karena dianggap berhasil dalam
pengembangan Penggunaan Buku KIA.

