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Jakarta, 12 November 2019

Lomba sekolah sehat menjadi salah satu cara Kementerian Kesehatan RI dalam memantau kondisi kesehatan siswa sebagai generasi penerus bangsa. Direktur
Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari mengatakan lomba sekolah sehat untuk melihat sejauh mana peran sekolah dalam pendidikan kesehatan.
''Lomba sekolah sehat merupakan bentuk pembinaan sekaligus penghargaan kepada sekolah yang menjaga kesehatan siswa dan lingkungannya. Hal ini
menunjukkan bahwa semua sektor tengah mengupayakan SDM Indonesia yang unggul,'' kata dr. Kirana Pritasari pada audiensi pemenang lomba sekolah sehat
di gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (12/11).
Lomba sekolah sehat ini bertema ''UKS Wujudkan Anak Sehat, Berkarakter dan Bermartabat'', sesuai dengan visi misi presiden yakni mewujudkan SDM unggul.
Ada 3 kategori lomba antara lain; kategori Kinerja Terbaik, kategori Pencapaian Terbaik, dan kategori Pembinaan Terbaik.
Secara tidak langsung, pendidikan kesehatan di sekolah atau melalui UKS mempunyai tiga keuntungan, yakni meningkatkan status kesehatan generasi penerus
bangsa pada saat ini, pada saat mereka dewasa, dan pada gernerasi penerus mereka kelak.
Dr. Kirana mengatakan lomba sekolah sehat merupakan hasil evaluasi atas pembinaan yang baik, penerapan kegiatan serta inovasi pengembangan kegiatan
kesehatan di UKS.
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Pemenang lomba sekolah sehat berasal dari 23 provinsi, 34 kabupaten/kota, 35 Puskesmas pembina, dan 36 sekolah, di antarnya SDN 3 Banjar Jawa dan SD
Muhammadiyah yang hadir pada audiensi pemenang lomba sekolah sehat. Dr. Kirana mengharapkan melalui lomba ini sekolah dapat mengembangkan program
UKS dan menginspirasi sekolah lainnya.
''Lomba bukan tujuan tapi ini cara memberikan apresiasi dan memonitoring kondisi kesehatan siswa dan lingkungan sekolah,'' ucap dr. Kirana.
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. (D2)
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