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Tujuan dan sasaran Pembangunan Kesehatan tidak akan dapat 

tercapai tanpa pelaksanaan Program dan Kegiatan yang memiliki daya ungkit 

yang baik. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan mampu 

mewujudkan  sasaran pembangunan kesehatan jangka menengah periode 

Tahun 2018 s/d 2022 adalah  sebagai berikut : 

 
A. Guna Mendukung  Tercapainya Sasaran Pertama adalah : 

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan standar pelayanan 

kesehatan dasar di puskesmas sedangkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah: 

a. Penyusunan standar kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan 

dasar di puskesmas sesuai standar akreditasi puskesmas dengan 

sasaran 29 puskesmas terakreditasi di Tahun 2017. 

b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 

kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menngetahui kebutuhan dan kecukupan SDM Kesehatan di 

puskesmas dan SKPD sesuai dengan perhitungan rencana 

kebutuhan analisa jabatan yang tertuang dalam profil SDMK 

Kabupaten Pati, terlaksananya uji kompetensi tenaga fungsional 

kesehatan 14 profesi, terpenuhinya pembuatan Surat Keputusan 

PAK tenaga fungsional kesehatan, dan terpenuhinya pelaksanaan 

seleksi lomba tenaga kesehatan tingkat kabupaten dengan sasaran 

Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Pati. 

c. Kegiatan Perijinan Bidang kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan 

denngan tujuan melaksanakan peninjauan dan monitoring 

Perijinan Industri Rumah Tangga, Sarana Kesehatan (Apotik, 

Klinik Kesehatan, Laboratorium Kesehatan,) dan Rumah Sakit 

yang diwujudkan dalam penerbitan rekomendasi sertifikat 

perijinan bidang kesehatan, terpenuhinya pembuatan sertifikat 

Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi Tenaga Kesehatan 

Kabupaten Pati.dengan sasaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten 

Pati, PIRT dan Sarana Kesehatan. 
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Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran. 

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM 

Kesehatan dan Tenaga fungsinal umum sedangkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah: 

a. Pendidikan dan Pelatihan  Umum, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional 

umum dengan sasaran karyawan Dinas Kesehatan Kab. Pati. 

b. Pendidikan dan pelatihan Teknis, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya 

Manusia Kesehatan dengan sasaran Tenaga Funsgional Kesehatan 

di Dinas Kesehatan Kab. Pati dan 30 UPT Dinas kesehatan Kab. 

Pati 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran. 

3. Program obat dan Perbekalan Kesehatan 

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu 

obat dan perbekalan kesehatan sedangkan kegiatan akan dilaksanakan 

adalah: 

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, , kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk. Meningkatkan ketersediaan 

obat dan perbekalan kesehatan dengan sasaran masyarakat 

Kabupaten Pati. 

b. Pengujian mutu obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan 

obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai 

persyaratan  dengan sasaran kesehatan pemerintah. 

c. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kefarmasian, kegiatan 

ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan 

pelayanan kefarmasian dengan sasaran sarana pelayanan 

kefarmasian dan non pemerintah. 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran. 

4. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Tujuan Program adalah untuk menurunkan penyalahgunaan obat bahan 

makanan yang berbahaya sedangkan kegitan  sedangkan kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah: 
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a. Pengawasan dan Penyuluhan keamanan pangna jajan anak 

sekolah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menurunkan penyalahgunaan bahan makanan berbahaya, dengan 

sasaran anak sekolah, wali murid dan guru sekolah. 

b. Pengawasan ke sarana distribusi obat, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk menurunkan penyalahgunaan obat keras 

dan berbahaya. dengan sasaran sarana distribusi obat. 

c. Pengawasan ke sarana produksi makanan rumah tangga (P-IRT), 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merunkan 

penyalahgunaan bahan makanan berbahaya dengan sasaran 

produk makanan rumah tangga (P-IRT). 

d. Pengawasan ke sarana distribusi/penjual makanan, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan unutk menurunkan penyalahgunaan 

bahan makanan berbahaya dengan sasaran sarana 

distribusi/penjula makanan/pedagang kaki lima (PKL). 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

5. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 

Tujuan  program  ini  adalah  meningkatkan  kualitas  pelayanan  

kesehatan  tradisional  (yankestrad)  dengan  meningkatkan  

pengetahuan  dan  kompetensi Sumber Daya Masyarakat (SDM) 

Kesehatan, Penyehat  Tradisional (HATTRA) di Kabupaten Pati , 

sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional  

1) pembinaan petugas pelayanan  kesehatan tradisional 

(yankestrad ) Puskesmas kegiatan ini dilaksanakan dengan 

tujuan peningkatan pengetahuan dan kompetensi pelayanan 

kesehatan tradisional (yankestrad ) bagi petugas di 

Puskesmas. 

2) Pembinaan dan pengawasan Hattra,  kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan 

pengetahuan dan kompetensi bagi penyehat  tradisional ( 

Hattra )  dengan sasaran (Obyek) para penyehat tradisional ( 

hattra )di Kabupaten Pati 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  
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6. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 

Tujuan Program adalah untuk membantu biaya pemeliharaan  

perawatan dan pemulihan bagi penduduk miskin di Kabupaten Pati 

diluar kuota APBN dan belum mempunyai jaminan lain, sedangkan 

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Pelayanan Jaminan kesehatan daerah 

1) Monitoring dan evaluasi pelaksananaan program JAMKESDA 

dan  JKN- KIS , kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui capaian kinerja  pelaksanaan program 

Jamkesda dan JKN KIS di Puskesmas dengan cara 

pembinaan secara berkala dan berkelanjutan 

b. Pelayanan kesehatan indera  

1) Peningkatan Pelayanan kesehatan Indera dan Telinga 

Hidung Tenggorok ( THT ), kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan indera dan THT bagi 

masyarakat miskin dalam rangka menurunkan angka 

kebutaan dan ketulian 

2) Peningkatan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi 

dan mulut bagi masyarakat miskin 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Tujuan Program adalah untuk peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan masalah kesehatan  sedangkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah: 

a. Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan  

1) Pengamanan pelayanan kesehatan di pos pengamanan 

lebaran, natal dan tahun baru, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan pengamanan 

dan penanggulangan masalah kegawat daruratan di jalan 

arus mudik dan arus balik  dengan sasaran (Obyek) 

masyarakat umum 

2) Pelaksanaan SPGDT( Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu ), kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

Pelayanan Kegawat Daruratan pra Rumah Sakit dan 

Pelayanan informasi cepat Kegawat daruratan antara lain 
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penyediaan Tempat Tidur Rumah Sakit dengan sasaran 

Masyarakat dengan kasus kegawat darurtan 

3) Peningkatan mutu program yankes.kegiatan ini 

dilaksanankan dengan tujuan peningkatan pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan di FKTP (Puskesmas,Klinik 

dan dokter keluarga) 

4) Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan di Fasilitas 

Kesehatan ( FasKes), kegiatan ini bertujuan Peningkatan 

pelayanan kesehatan rujukan diFasilitas kesehatan lanjutan 

(Rumah sakit ) 

5) Peningkatan Pelayanan Puskesmas mampu persalinan dan 

Puskesmas PONED, kegiatan ini bertujuan untuk 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam 

rangka penurunan angka kematian ibu dan Angka kematian 

anak ( AKI AKB)  

b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan  

1) Bantuan perawatan kesehatan di PPK 1 ( Puskesmas),  PPPK 

II( Rumah Sakit Kabupaten ) dan III (Rumah Sakit Propinsi ) 

yang bekerjasama dengan Jamkesda Kabupaten Pati , 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu 

biaya perawatan di puskesmas Kabupaten Pati dan PPK II 

dan III yang bekerja sama ,  dengan sasaran (Obyek) semua 

penduduk Kabupaten Pati yang belum mempunyai jaminan 

lain tidak dikenakan biaya berobat di Puskesmas rawat jalan 

maupun rawat inap ( gratis). 

Dan bagi peserta jamkesda yang sudah terdaftar di data-

base tidak dikenakan biaya perawatan di PPK II maupun III 

yang bekerja sama ( gratis ) 

2) Membayar Premi Asuransi ke BPJS Kesehatan , kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk Efisiensi anggaran 

JAMKESDA/mengintegrasikan masyarakat miskin yang 

terdaftar di data-base JAMKESDA secara bertahap   

c. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 

1) Pendataan Keluarga Sehat dengan pendekatan keluarga, ini 

bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap 

pelayanan kesehatan keluarga yang komprehansif meliputi 

pelayanan promotif, preventif, serta pelayanan kuratif dan 
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rehabilitatif dasar bagi keluarga serta mendukung 

pencapaian SPM Kabupaten. 

Peningkatan Sumber Daya Petugas, ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan 

kegiatan PIS-PK. Adapun target program dan kegiatan serta 

pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran. 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran.  

8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi 

masyarakat  sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya, 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencukupi 

prasarana sesuai dengan standart yang dibutuhkan dengan 

sasaran 29 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu.  

b. Pengadaan peralatan kesehatan dan perbaikan alat kesehatan, 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar puskesmas dan 

jaringannya memiliki peralatan kesehatan yang sesuai dengan 

standart, dengan sasaran puskesmas dan jaringannya.  

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

B. Guna Mendukung  Tercapainya Sasaran Kedua adalah : 

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan Program adalah untuk meningkatnya PHBS dan keberdayaan 

individu / masyarakat di bidang kesehatan sedangkan kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah: 

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dengan sasaran 

(Obyek) masyarakat desa / kelurahan di seluruh wilayah 29 

Puskesmas Kabupaten Pati.  

b. Penyuluhan masyarakat Hidup sehat kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam 

upaya kesehatan dengan sasaran (Obyek) pemerintah daerah, 

organisasi masyarakat, organisasi profesi, instansi pendidikan, tokoh 

masyarakat, kader kesehatan dan fasilitas kesehatan.  

 



Bab VI: Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan VI. 7 
 

 
 

2. Pengembangan Lingkungan Sehat 

Tujuan Program adalah untuk Meningkatannya Penyehatan dan 

Pengawasan Kualitas lingkungan pemukiman, Tempat-tempat umum 

(TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sedangkan kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah: 

a. Upaya Penyehatan Lingkungan pemukiman, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan pemukiman dengan sasaran  

(1) Desa melaksanakan STBM 

(2) Kampanye Higiene dan sanitasi di masyarakat dan sekolah 

(3) Rumah Tangga yang dibina dan memenuhi syarat kesehatan 

(4) Inspeksi Kesehatan Lingkungan di sarana air minum 

b. Upaya Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan higiene dan 

sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan 

Makanan (TPM) dengan sasaran  

(1) Tempat-Tempat Umum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan 

Lingkungan dan pembinaan higiene dan sanitasi  

(2) Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan Inspeksi 

Kesehatan Lingkungan dan pembinaan higiene dan sanitasi 

c. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan 

pengelola program kesehatan lingkungan dengan sasaran  

(1) Rencana dan evaluasi program kesehatan lingkungan bagi 

pengelola program kesehatan lingkungan UPT Puskesmas 

d. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Lingkungan 

kepada Sanitaarian UPT Puskesmas 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Tujuan Program adalah untuk Meningkatnya pembinaan upaya 

kesehatan kerja dan olah raga sedangkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah: 

a. Upaya Pembinaan Kesehatan Kerja dan olah raga, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dengan sasaran  

(1) Bimbingan Teknis Program Kesehatan Kerja dasar ke UPT 

Puskesmas, Perusahaan, Pos UKK dan Perusahaan 
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(2) Pembentukan Pos UKK 

(3) Fasilitasi Pemeriksan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia di 

Sarana Fasilitas Kesehatan 

(4) Bimbingan Teknis Program Kesehatan Olah Raga di UPT 

Puskesmas, Kelompok Masyarakat dan Sokolah 

(5) Pengukuran kebugaran Jasmani calon jamaah haji 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

anak balita,sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita, kegiatan ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk meningkatkan : cakupan kunjungan neonatal, cak 

pelayanan neonatal komplikasi yg ditangani, cak kunjungan bayi dan 

balita, dengan sasaran bayi dan balita. 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

5. Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Tujuan Program adalah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka 

Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita, sedangkan kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah: 

a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan :cakupan kunjungan ibu hamil 

K4, cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani, cakupan 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg kompeten di 

fasulitas kesehatan, cakupan pelayanan kunjungan nifas sesuai 

standart dengan sasaran (Obyek) ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas,  

b. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan : 

cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil risti yang ditangani, dan ibu 

hamil yang mendapat jaminan persalinan dengan sasaran (Obyek) ibu 

hamil risti dan ibu bersalin yang mendapat jaminan persalinan 

(JAMPERSAL). 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

lansia, sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 
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a. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan presentase puskesmas santun 

lansia di puskesmas dan meningkatkan presentase posyandu lansia 

dengan sasaran (Obyek) Puskesmas dan posyandu 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Tujuan program adalah untuk meningkatkan pelayanan gizi masyarakat 

secara optimal sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat, 

sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan tersedianya data masyarakat kurang gizi 

dari data PSG/ penimbangan serentak dengan sasaran (Obyek) 

Puskesmas. 

2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan presentase balita 

gizi buruk yang mendapatkan PMT dan presentase bumil KEK yg 

mendapat PMT, dengan sasaran (Obyek) Balita Gizi Buruk dan Ibu 

Hamil KEK. 

3. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang 

Yodium, Kurang Vit A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan :  

cakupan ASI Eksklusif, presentase remaja putri mendapatkan tablet 

Fe, presentase bumil mendapatkan tablet Fe, presentase balita gibur 

(BB/TB) mendapat perawatan, cakupan Ibu Nifas mendapat kapsul 

vit A, presentase masyarakat mengkonsumsi yodium, presentase D/S, 

dan presentase N/D dengan sasaran (Obyek) bumil, bufas, 

balita,balita gibur,remaja putri,ibu menyusui, dan masyarakat. 

4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi, 

kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan Keluarga 

Sadar Gizi, dengan sasaran (Obyek) kader/ masyarakat. 

5. Pelayanan kesehatan/ penjaringan kesehatan pada usia pendidikan 

dasar, kegiatan ini dilaksanakan untuk  meningkatkan cakupan 

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan sasaran 

(Obyek) peserta didik klas 1 dan klas 7. 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  
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8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  

Tujuan Program adalah untuk mencegah dan mengendalikan Penyakit 

Menular sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Pencegahan dan pengendalian  Penyakit TB, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk.mencegah dan menangulangi 

penyakit TB sehingga terwujudnya eliminasi TB pada Tahun 2035, 

dengan sasaran masyarakat , kumuh padat kumuh miskin denga 

kegitan Penemuan kasus dan pengobatan sampai tuntas di 

masyarakat. Bentuk kegiatan sosialisasi, deteksi dini di 

masyarakat dengan ketuk pintu oleh kader serta pemeriksaan 

dahak di rumah sakit maupun di di rumah sakit. 

b.  Pencegahan dan pengendalian Penyakit HIV–AIDS , kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk.mencegah dan menangulangi 

penyakit HIV–AIDS dengan sasaran masyarakat dengan kegiatan 

penemuan kasus dan pengobatan sampai tuntas di masyarakat., 

adapun bentuk kegiatan VCT Mobile dan pendampingan ODHA 

dalam pengobatan. 

c. Pencegahan dan pengendalian Penyakit Diare pada Balita, kegiatan 

ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan 

menangulangi penyakit Diare dengan sasaran Balita adapun 

kengiatan Penemuan kasus dan pengobatan sampai tuntas di 

masyarakat khususnya pada Balita sehingga dapat dicegah dari 

resiko kematian. 

d. Pencegahan dan pengendalian Penyakit ISPA Pneumonia pada 

Balita, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah 

dan menangulangi penyakit ISPA Pneumonia pada Balita dengan 

sasaran Balita . Kegiatan Penemuan kasus dan pengobatan ISPA 

Pneumonia pada Balita serta dilakukan rujukan ke rumah sakit 

pada penderita Pneumonia berat di masyarakat, sehingga dapat 

dicegah dari resiko kematian. 

e. Pencegahan dan pengendalian Penyakit Kusta, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan menangulangi 

penyakit kusta  dengan sasaran masyarakat dengan kegiatan 

penemuan kasus dan pengobatan sampai tuntas sehingga 

mencegah penularan. 

f. Pencegahan Penyakit Malaria, kegiatan ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mencegah dan menangulangi penyakit Malaria  

dengan sasaran Penemuan kasus dan pengobatan sampai tuntas 
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kasus Malaria terutama kasus malaria ekspor sehingga tidak 

berkembang di masyarakat. Bentuk kegiatan surveilens dan 

pengobatan. 

g. Pencegahan Penyakit DBD, kegiatan ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk.mencegah dan menangulangi penyakit DBD dengan 

sasaran Pemberantasan jentik nyamuk dan penyemprotan / 

fogging pada lokasi DBD yang memenuhi syarat untuk di Fogging 

di masyarakat. 

h. Pencegahan Penyakit Filariasis /Kaki Gajah, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah penularan dan 

menangulangi penyakit Filariasis /Kaki Gajah  dengan sasaran 

masyarakat  sehingga filariasis tidak berkembang di masyarakat. 

Bentuk kegiatan surveilens dan pengobatan massal dengan umur 

sasaran 2-70 tahun yang tidak mempunyai kontrak indikasi 

selama 5 tahun . 

i. Pencegahan dan pengendalian Penyakit Hepatitis, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan menangulangi 

penyakit Hepatitis dengan sasaran  masyarakat dengan bentuk 

kegiatan penemuan kasus dan pemberian vaksi HbIg pada Ibu 

hamil sehingga hepatitis tidak berkembang di masyarakat.  

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

9. Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa 

Tujuan program adalah mencegah dan mengendalikan angka kesakitan 

dan kematian akibat penyakit tidak menular maupun karena gangguan 

kesehatan jiwa, sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 

a) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengetahui dan mengendalikan tekanan darah 

sistolik dan diatolik dengan sasaran masyarakat kabupaten pati usia 

lebih dari 15 tahun  

b) Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengendalikan 

kadar gula dalam darah dengan sasaran masyarakat kabupaten pati. 

c) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan kejiwaan kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengendalikan 

gangguan kejiwaan terutama ODGJ Berat dengan sasaran 

masyarakat kabupaten pati 
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Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

 
10.  Program Surveilance Dan Imunisasi  

Tujuan Program adalah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 

penyakit menular, PD3I ( Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 

Imunisasi) maupun penyakit yang dapat berpotensi menimbulkan 

wabah/KLB sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Peningkatan imunisasi, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk terus memberikan imunisasi dasar lengkap guna mencegah 

dan menanggulangi PD3I dengan sasaran (obyek) bayi. 

b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah,  kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan imunisasi 

lanjutan guna melengkapi dan meningkatkan kekebalanan 

terhadap PD3I dengan sasaran (obyek) balita dan anak sekolah 

melalui BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah). 

c. Peningkatan surveilance epidemiologi & penanggulangan wabah, 

kegiatan ini bertujuan untuk deteksi dini dan konfirmasi kasus 

melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan data, analisis dan 

interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta 

penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan, untuk 

mengambil tindakan dalam pencegahan&pengendalianpenyakit/ 

KLB/wabah/ bencana dengan sasaran (obyek) seluruh masyarakat 

yang beresiko. 

Adapun target program dan kegiatan serta pembiayaannya sebagaimana 

tercantum dalam lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


