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' J UMY SUMPAH 10 DOKTER BARU

Kesadaran Gaya Hidup Perlu Ditumbuhkan
YOGYA (KR)- Dokter bertugas menum

buhkan kesadaran gaya hidup sehat pada 
masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga harus 
terus meningkatkan kemampuan dalam pena
nganan penyakit dan bisa memberikan pro
mosi kesehatan pada masyarakat dengan baik. 
Baik itu tentang penyakit maupun pencega
hannya. Mengingat masalah besar sekarang 
bukan penyakit menular atau infeksi, namun 
justru pada penyakit tidak menular yang salah 
satunya akibat gaya hidup.

Ketua Panitia Sumpah Dokter Baru Univer
sitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ang
katan ke-54 M Pratama MP mengemukakan 
hal tersebut, Jumat (21/7). Hal tersebut dike- 
mukakan terkait pelaksanaan 10 dokter baru 
mahasiswa lintas angkatan dari Program 
Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY. Ke-10 dok
ter baru ialah dr Adi Respati, dr Ayu Mareta 
Hamid, dr Dedy Hartanto, dr Harwidagdo 
Wahyu Aminjati, dr Lareta Dewaningrum, dr 
M Pratama MP, dr Nur Vivi Indriyani, dr Rizki 
Arista Yudatama, dr Ruruh Rahwati Agustine, 
dan dr Yani Setiadi

Disebutkan, kesadaran menjalani gaya hidup

sehat di kalangan masyarakat saat ini memang 
masih perlu untuk terus digalakkan. Apalagi 
penyebab terbesar dari penyakit-penyakit tidak 
menular seperti diabetes, hipertensi, gagal gin
jal, stroke dan penyakit tidak menular lainnya. 
Penyakit ini menurutnya teijadi akibat ku
rangnya kesadaran untuk menjalani gaya hidup 
sehat dan kurang olahraga. “Karena itulah, su
dah menjadi tanggung jawab bersama dari para 
tenaga kesehatan, tak terkecuali para dokter 
baru untuk'terus berupaya menumbuhkan ke
sadaran masyarakat akan pentingnya gaya hi
dup sehat,” tambahnya.

Menurut Pratama, yang menjadi masalah 
besar saat ini bukanlah penyakit infeksi atau 
penyakit menular, justru penyakit tidak menu
larlah yang sekarang harus menjadi perhatian 

. bersama. Karena banyaknya kasus tersebut 
yang ditemui di setiap tingkatan fasilitas kese
hatan (faskes). “Gaya hidup dan kurangnya 
olahraga merupakan penyebab terbesar dari 
penyakit-penyakit tidak menular seperti dia
betes, hipertensi, gagal ginjal, stroke, dan lain
nya. Meskipun banyak faktor lain yang menye
babkan munculnya penyakit tersebut,” tandas
nya. (Fsy)-c
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