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K e lu a rg a  P e n d u k u n g  U ta m a  K u a lita s  K e s e h a ta n
YOGYAKARTA -  Keluarga di
nilai m erupakan faktor pen 
dukung u tam a bagi siapapun 
untuk menjaga kesehatannya. 
Menyadari hal itu, pemerintah 
Indonesia pun memilih pro
gram peningkatan kesehatan 
m asyarakat melalui pende
katan keluarga.

"Pada 2019 m endatang di
targetkan terjadi peningkatan 
kesehatan masyarakat Indo
nesia yang signifikan. U ntuk 
itu, pendekatan keluarga dila

kukan terutam a untuk  meng
atasi persoalan-persoalan ke
sehatan yang juga sebenarnya 
berasal dari lingkungan kelu
arga,” kata Kasie Kesehatan 
Keluarga Dinas Kesehatan DIY 
dr Antmg Trihadi dalam pem 
bukaan 2nd International Con- 
ference ofMedical and Health 
Science and 2nd Life Sciences 
Conference yang diadakan oleh 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Universitas M u
hammadiyah Yogyakarta

(UMY), kemarin.
Anung mengatakan, bebe

rapa persoalan kesehatan yang 
masih berkembang di masya
rakat Indonesia ialah keku
rangan gizi dannutrisipadaibu 
hamil. Hal te rsebut ten tu  sa
ngat berbahaya, bahkan meng
ancam masa depan negara.

“Gizi dan nutrisi bagi ibu 
hamil ten tu  harus dipenuhi 
karena akan mempengaruhi 
tum buh kembang bayi saat 
dalam kandungan. Menghasil

kan generasi yang cerdas dan 
sehat ten tu  ditentukan oleh 
asupan gizi dan nutrisi juga. 
Persoalan ini muncul sekaligus 
bisa diatasi mulai dari ling
kungan keluarga,” kata Anung.'

Terpisah, Waldl Ketua Ma
jelis Pembina Kesehatan Umat 
(MPKU) Muhammadiyah dr 
Erwin Santosa SpA MKes me
ngatakan, perlu adanyapening- 
katan layanan prim er kese
hatan untuk menjadi rujukan 
awal masyarakat. U ntuk itu

yang bisa dilakukan salah satu
nya ialah sebuah program yang 
dapat meningkatkan kualitas 
dokter pada layanan primer.

“Program pendidikan Dok
ter Layanan Primer (DLP) bisa 
menjadi solusi terbaik untuk  
meningkatkan kualitas layan
an primer. Karena dengan 
baiknya layanan primer, upaya 
peningkatan kesehatan ma
syarakat juga bisa optimal,” 
kata Erwin.
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