Sosialisasi dan Monitoring evaluasi
dilaksanakan guna penanganan Penyakit
Tidak Menular
Masih dalam suasanya Hari Kesehatan Nasional ke – 55 Tahun 2019, acara
yang bertajuk Sosialisasi dan monev pasca deteksi dini FR yang
diselenggarakan oleh seksi penyakit tidak menular & kesehatan jiwa di Hotel
Novotel Bandar Lampung yang dibuka Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, diwakili
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung (19/11).
Dalam penyelenggaraannya yang berisikan tentang bagaimana koordinasi yang
dilakukan dalam penanganan dan pelayanan yang diberikan dalam mengatasi
Faktor – faktor Penyakit tidak menular diantaranya adalah yang menjadi
kewajiban bagi pemerintah yaitu : pelayanan kesehatan usia produktif (15 – 59
Tahun), Pelayanan Kesehatan usia lanjut (60 tahun keatas) serta pelayanan
kesehatan bagi penderita hipertensi, diabetes melitus dan Orang dalam
gangguan jiwa berat yang sesuai standar.
Di akhir acara, terlihat bapak Irwan Sihar Marpaung didampingi oleh Reihana
(kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung) turut cek kesehatan dimana cek
kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali adalah salah satu poin penting
dalam rangka pelaksanaan GERMAS.
Irwan Sihar Marpaung didampingi oleh Reihana (kepala Dinas Kesehatan Prov.
Lampung) turut cek kesehatan

Meriahnya, Acara Puncak Hari Kesehatan
Nasional ke – 55 di Provinsi Lampung
Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 55 Tahun 2019 sebagai momentum bagi
seluruh masyarakat Lampung menyadari pentingnya kesehatan. Dalam acara
Resepsi ramah tamah HKN yang berlangsung di Balai Keratun (18/11/19)
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto membacakan sambutan
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
kadinkes prov lampung membacakan laporan panitia hkn ke – 55 tahun 2019
Gubernur Lampung mengungkapkan bahwasanya kesehatan merupakan hal yang sangat
penting bagi kehidupan, sejalan dengan tema HKN tahun ini yang bertajuk

“Generasi Sehat, Indonesia Unggul” yang maknanya adalah pencapaian program
Indonesia Sehat melalui Pendekatan keluarga Sehat (PISPK) “dalam hal lain
kesehatan berkontribusi besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) khususnya di Provinsi Lampung yang meningkat pada tahun 2018,
diantaranya adalah menurunnya kasus stunting , angka kematian Ibu dan balita
serta neonathal” terang fahrizal saat membacakan sambutan gubernur lampung.
“Gubernur Lampung berharap rangkaian HKN dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Menyosialisasikan program-program demi Indonesia sehat. Khususnya Lampung
sehat berjaya,” sebutnya.
penyerahan penghargaan nakes teladan hkn ke – 55 tahun 2019

Video Conference Menkes RI, pada Kelas
Ibu dan Balita di Hari Kesehatan
Nasional ke – 55
Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional ke – 55 Tahun 2019, Provinsi Lampung
melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah video conference kepada
kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita disejumlah provinsi lokasi yang
terpilih. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr.dr.Hj. Reihana, M.Kes
mengungkapkan bahwa di Provinsi Lampung, baik Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu
Balita sudah dilaksanakan hampir di setiap desa.
Video conference menkes RI dengan jajran kesehatan provinsi Lampung dalam
rangka HKN ke – 5 Tahun 2019
Hal itu disampaikannya saat melakukan Video Conference dengan Menteri
Kesehatan RI, dr. Terawan beserta jajaran Kementerian Kesehatan, Selasa
(12/11) di UPTD Bapelkes Provinsi Lampung.
Lebih lanjut Dr.dr.Hj. Reihana, M.Kes mengungkapkan bahwa terjadi penurunan
angka stunting di Provinsi Lampung, yang tadinya 42% menjadi 27,28%. Dan itu
akan terus diupayakan hingga kurang dari 20%. Di kegiatan Video Conference
ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berkesempatan berdialog langsung
dengan Ibu Hamil dan Ibu Balita yang berkesempatan hadir.
Peserta Kelas Ibu Hami dan Balita Video Conference bersama Menkes RI dalam
rangka HKN ke – 55

