
ternasional ini diselenggarakan 
hingga Sabtu (10/12) hari ini.

“M asyarakat Jogja masih 
banyak yang m enggunakan 
jamu sebagai obat tradisional. 
Jamu sendiri juga dinilai efektif 
dalam penyembuhan penyakit 
yang beredar di masyarakat,” 
kata dia.

Oleh karenanya bila dilaku
kan riset interdisipliner untuk 
dapat mengembangkan jamu, 
maka manfaatnya bagi masyara-

- g -

Sabtu Wage, 10 Desember 2016

Penggunaan Jamu Dinilai Efektif
JOGJA, BERNAS -  Jamu 

sebagai obat tradisional dinilai 
e fe k tif  bagi penyem buhan 
penyakit. Untuk itu, perlu du
kungan riset dan pengemban
gan, agar manfaat jam u dapat

dirasakan secara lebih luas.
Hal itu dikatakan dokter 

Anung Trihadi dari Dinas Ke
sehatan (Dinkes) DIY dalam 
pembukaan 2nd International 
Conference o f  Medical and

Health Science and 2nd Life 
Sciences Conference, yang dia
dakan oleh Fakultas Kedokteran 
UMY di Hotel Alana, Jumat 
(9/12) kemarin. Konferensi in-

►  ke hal 15
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PEMBUKAAN -  Pemukulan gong menandai pembukaan konferensi internasional tentang kes
ehatan, Jumat (9/12), di Hotel Alana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UMY.

Penggunaan Jamu

kat Indonesia juga semakin lebih 
banyak lagi.

D ia m enam bahkan m a
syarakat Indonesia diharap
kan m em ilik i pen ingkatan  
kesehatan yang signifikan pada 
tahun 2019 mendatang. Dalam 
merealisasikan program terse
but, pendekatan pada keluarga 
merupakan cara yang paling 
efektif.

Dia menyebutkan beberapa 
jenis penyakit yang paling ban

yak berkembang di masyarakat 
Indonesia. Pertama, kekurangan 
gizi dan nutrisi pada ibu hamil. 
Ini berbahaya karena akan mem
pengaruhi tumbuh kembang 
bayi dalam kandungan.

Kedua, diabetes. Ketiga, 
penyakit mental (mental ill- 
ness). “Semua penyakit tersebut 
merupakan penyakit yang ber
mula dari lingkungan keluarga. 
Dengan melakukan pendekatan 
terhadap keluarga diharapkan

Sambungan dari halaman 9

dapat mengurangi jumlah pe
nyakit tersebut pada tahun 2019 
mendatang,” kata Anung.

Menurut dia, kasus kekuran
gan gizi pada anak masih banyak 
terjadi di kalangan masyarakat 
Indonesia. “80 persen anak di 
bawah 5 tahun tumbuh dengan 
sangat pendek, sedangkan 19.7 
persennya tumbuh pendek. Hal 
tersebut dikarenakan oleh faktor 
kekurangan gizi pada keluarga 
di Indonesia,” ungkapnya. (*)
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