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M e n y e h a t k a n  A n a k  P a n t i ,  K e n a lk a n  G o -C a r e  -
KESEHATAN di lingkungan panti asuhan 

seringkali terabaikan. Selama penghuni panti 
asuhan masih terlihat sehat dan bugar, hal 
tersebut dianggap wajar dan tidak masalah. 
Namun benarkah bahwa warga panti khusus
nya anak-anak itu benar-benar sehat fisiknya?

Tidak semudah itu menentukan. Perlu ada 
penelitian dan pemeriksaan. Untuk itulah 
Program Kreativitas Masyarakat pengabdian 
Masyarakat (PKM-PM) UMY mengusung Go- 
Care. Sebuah istilah untuk gerakan komunitas, 
Ungkap Rahma Nur mewakili teman-temannya 
yang peduli kesehatan anak sebagai upaya pe
ningkatan kesehatan anak. Dan selama sebulan 
Tim Go-Care yang terdiri 5 mahasiswa keper- 
awatan yakni Farhah Kamilah, Syifa Aulia, Re- 
tha Rizky, Fahrul Azmy, dan Rahma Nur meng
abdi di Panti Asuhan Miftahul Jannah Bantul.

"Kegiatan utama Go-Care memiliki fokus pa
da penyuluhan kesehatan bagi pengasuh dan ju
ga anak-anak penghuni panti asuhan Miftahul 
Jannah. Selama satu bulan kami mengadakan 
penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran 
akan kesehatan. Karena jika dilihat secara 
kasat mata, anak-anak panti, tersebut terlihat 
sehat, namun setelah' dipantau ternyata banyak 
anak yang jarang mandi, kondisi gigi kotor, dan 
lain sebagainya,” jelas Rahma ketika mela
porkan hasil kerjnya, belum lama ini.

Dengan apa yang dilihat, upaya yang di
lakukan adalah memberi penyuluhan antara 
lain pengenalan perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS), pengenalan P3K, pendidikan kese
hatan tentang bullying pada anak usia sekolah 
pun diberikan. Selain screening kesehatan men
tal pada anak usia sekolah, dan pemeriksaan 
kesehatan pada anak. Selain kelompok Go 
CarePemberi materi dalam penyuluhan terse
but selain dari kelompok Go-Care menurut 
Rahma pemberian materi juga melibatkan 
dosen PSIK UMY Santi Wardaningsih, SKep 
Ners. Mkep Jiwa PhD.

Tidak berjalan sendiri. "Kami juga bekerja 
sama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial 
di Bantul. Jadi sebelum melakukan kegiatan, 
kami berkonsultasi dengan dinas kesehatan dan 
mereka menyampaikan bahwa dinas kesehatan 
sebenarnya sudah ada rencana untuk mem
berikan penyuluhan kepada penghuni panti 
asuhan, namun kegiatan tersebut belum terwu
jud,! ungkap Rahma. Jadi kegiatan kami terkait 
go-care ini menurutnya mendapatkan dukung
an penuh dari dinas kesehatan Bantul. Kami ju
ga melibatkan dokter-dokter dari puskesmas 
yang ada di dekat panti asuhan untuk melaku
kan pemeriksaan kepada anak-anak panti 
asuhan. Tbtal ada 2 dokter umum dan 1 dokter 
gigi- (Fsy)-a
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