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Jakarta, 31 Agustus 2016
Kasus Zika telah menyebar secara global ke berbagai negara di dunia. WHO memasukkan
kasus ini ke dalam Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Saat ini
Indonesia meningkatkan kewaspadaan terkait kasus Zika yang terjadi di Singapura.
Pada saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus positif Zika. Adapun 1 kasus yang pernah
ditemukan di Jambi didasarkan dari laporan Lembaga Eijkman. Laporan ini dibuat setelah
dilakukan penelitian oleh Eijkman ketika terjadi KLB DBD di Jambi pada tahun 2014.
Demikian penjelasan Menkes RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) menanggapi
pertanyaan dari media terhadap kasus Zika di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta (31/8).
Menkes menjelaskan penularan virus Zika adalah melalui nyamuk aedes aegypty, yang
merupakan nyamuk yang sama dalam menularkan DBD. Oleh karena itu masyarakat diminta waspada dan lebih berhati-hati ketika bepergian keluar negeri
terutama bagi ibu hamil.
Yang ditakuti dari virus Zika ini kalau ibu hamil yang terinfeksi berisiko memiliki anak yang terkena microchephaly, ujar Menkes.
Di tempat yang sama, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM menegaskan kembali penemuan satu kasus
positif Zika di Jambi yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman merupakan hasil dari lembaga Eijkman bukan hasil resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkes.
Perlu saya tegaskan kembali di Indonesia belum ditemukan atau dilaporkan adanya kasus positif Zika pada manusia. Jadi hasil yang ditemukan oleh lembaga
Eijkman itu adalah lembaga riset, sementara yang resmi adalah dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) kita, tegas dr. Subuh.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline
Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.
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