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K urang i P erokok A k t if
YOGYAKARTA -  Salah satu 
upaya untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat secara 
keseluruhan ialah dengan me
ngurangi jumlah perokokaktif 
di Indonesia. Sayangnya, tidak 
mudah meningkatkan kesada
ran para perokok aktif untuk 
bisaberhentimerokok.

“Namun ternyata, ada so
lusi yang bisa dilakukan untuk 
mengurangi jumlah perokok 
aktif. Caranya dengan mela
kukan pendampingan bagi pe- 
rokokaktifyanginginberhenti 
merokok. Dengan didampingi, 
para perokok aktif akan lebih 
termotivasi untuk segera ber
henti merokok,” kata Direktur 
Muhammadiyah Tobaco Con- 
trol Center (MTCC) UMYWin- 
ny Setyonugroho PhD dalam 
Pelatihan QuitNow Stop Smo- 
kingProgram dikampussetem- 
pat, kemarin.

Winny mengatakan, berda
sarkan hasil penelitian MTCC,

hanya 10% perokok aktif yang 
sukses berhenti dengan tanpa 
didampingi. Sedangkan jika 
dengan pendampingan, jum
lah persentasenyalebih tinggi. 
“Oleh karenanya, pendam
pingan dari beberapa pihak 
perlu ada, utamanya dari ke
luarga,” kata Winny.

Menurut Wakil Direktur 
MTCC UMY Dianita Sugiyo 
SKep Ns MHD, pelatihan Quit 
NowStopSmokingProgram dia
dakan untuk membekali para 
peserta dengan tujuh langkah 
untuk berhenti merokok. Para 
peserta pdatihan sendiri me
rupakan perwakilan dari uni
versitas yang memiliki Fakul
tas Kedokteran atau Keseha
tan Masyarakat atau kepera- 
watan, lalu rumah sakit, pus
kesmas,balai pengobatan, dan 
Dinas Kesehatan.

“Tujuh langkah tersebut 
antara lain bersiap untuk ber
henti,' waktunya untuk ber

henti, menaklukkan kecandu- I 
an nikotin, memilih kebiasaan 
baru, hidup bebas dari asap * 
rokok, tetap berhenti, dan me- 5 
nang seumur hidup. Program : 
ini adalah program training 
untukkonsdorklinikberhenti J 
merokok yang kami kerja I 
samakan dengan H.E.L.P. I 
Foundation di Asian Aid di : 
Australia,” kata Dianita.

Dianita mengatakan, da- I 
lam pelatihan tersebut, peser- : 
ta yang merupakan para kon
selor di klinik berhenti mero
kok diimbau untuk memandu 
para perokok agar bisa ter-to- 
ldng untuk berhenti merokok. 
Penanganan yang dilakukan 
pun beragam, tidak hanya dari I 
segi medis, namun juga dipadu 
dengan terapi perilaku.

“Harapannya bagi peserta J 
bisa menyebarkan pengeta- I 
huannyajugakekonseloryang 
lain,” kata Dianita.
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