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Tingkatkan Kesadaran Kesehatan di Panti Asuhan
Go Care Mahasiswa UMY

YOGYAKARTA - Kesehatan di 
lingkungan panti asuhan seringkah 
terabaikan. Selama penghuni panti 
asuhan masih terlihat sehat dan bugar, 
ada anggapan wajar dan tidak ada 
masalah. Namun di balik itu, sebe
narnya ada yang lebih penting-yakni 
meningkatkan kesadaran kesehatan 
di lingkungan panti yang belum mak
simal th^ijaga kebersihan.

Beberapa mahasiswa Universitas 
M uham m adiyah Yogyakarta 
(UMY), membuat kegiatan go-care 
selama Ramadan. Kegiatan tersebut 
merupakan salah satu kelompok 
Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) Pengabdian Masyarakat di 
Panti Asuhan M iftahul Jannah, 
Bantul, selama sebulan. Mereka 
yang mengusung go-care, yakni 
Farhah Kamilah, Syifa Aulia, Retha 
Rizky, Fahrul Azmy, dan Rahma 
Nur dari Ilmu Keperawatan. %-

“ Kegiatan utama go-care fokys 
pada penyuluhan kesehatan bagi 
pengasuh dan juga anak-anak ' 
penghuni panti asuhan. Selama satu

bulan kami mengadakan penyu
luhan untuk m eningkatkan 
kesadaran kesehatan. Karena jika 
dilihat secara kasat mata, anak-anak 
panti terlihat sehat namun setelah 
dipantau ternyata banyak anak 
jarang mandi, kondisi gigi kotor dan 
banyak lag i,” papar Rahma, 
kemarin.
Perilaku Sehat

Ia dan teman-temannya memberi 
meteri penyuluhan seperti penge
nalan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS), pengenalan P3K, 
pendidikan kesehatan tentang bul- 
lying pada anak usia sekolah, tes 
kesehatan mental pada anak usia 
sekolah, dan pemeriksaan kese
hatan. Pemberi materi dosen PSIK 
UMY, yakni Santi Wardaningsih 
SKep Ners MKep JiwaPhD.

Mereka juga bekeija s;!ma Dinas 
Kesehatan dan Dinas Sosial Bantul. 
Sebelum melakukan kegiatan, 
mereka berkonsultasi dengan Dinas 
Kesehatan. Keija kelompok terse
but mendapat dukungan penuh dari

dinas. Bahkan dokter-dokter dari 
puskesmas setempat bersedia ikut 
terlibat dalam pemeriksaan kese
hatan.

“ Setelah m elakukan penyu

luhan, pengurus panti asuhan dan 
juga orang tua anak di panti lebih 
memahami pentingnya menjaga 
kesehatan anak. Selain itu, mereka 
diharapkan juga lebih mampu

memahami anak secara psikologis 
karena kasusnya masih ada anak di 
panti asuhan yang dihakimi ketika 
m elakukan kesalahan,” ujar 
Rahma.(D 19-45)


