
Bulan Penimbangan Balita Karawang Cegah Stunting
KARAWANG, RAKA - Pe-

merintah Kabupaten Karawang 
mengadakan Bulan Penim
bangan Balita tahap II.

Program tersebut merupa- 
kan salah satu upaya pemer- 
intah daerah untuk mencegah 
adanya peningkatan stunting. 
Bulan Penibangan Tahap I 
telah dilaksanakan pada Feb- 
ruari 2022.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karawang Endang 
Suryadi memaparkan bahwa 
masyarakat harus rajin untuk 
melakukan penimbangan dan 
pemeriksaan anak di posyan- 
du pada setiap tahun. Hal ini 
bertujuan untuk m endata 
keseluruhan kesehatan bal
ita. Selain itu untuk mengh- 
indari gizi buruk dan stunting.

"Kita tetap menggalakan 
rajin pemeriksaan di posyan- 
du dengan program Bulan 
Penimbangan Balita. Kalau 
semua balita ditimbang akan 
ketauhan data yang mengala- 
mi stunting dan gizi buruk,”

ujarnya, Rabu (3/8).
Kepala Bidang Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan 
Karawang Nurmala Hasanah 
menambahkan, jumlah sasa- 
ran balita yang dilakukan 
penimbangan dan pemberi- 
an imunisasi di Posyandu 
Sakura X Perum nas Teluk- 
jambe, KecamatanTelukjam- 
be Timur sebanyak 160 anak. 
Diberikan pula vitamin A 
bag! balita.

"Kegiatan penim bangan 
tadi dipadukan dengan pem- 
berian imunisasi, kita juga 
memberikan kapsul vitamin 
A. Kita belum rekap data anak 
yang tinggi dan berat badan 
anak yang kurang karena ba- 
ru tadi kita laksanakan. Sasa- 
ran di Posyandu Sakura X 
tadi 160 balita," ungkapnya.

Data pada Agustus 2021 
sebanyak 4.216 balita stunt
ing. Jumlah tersebut menurun 
pada Februari 2022 menja- 
di 3.330 balita stunting. Dia 
berharap agar jumlah terse

but dapat menurun kemba- 
li pada Agustus 2022. “Data 
di Agustus tahun kemarin 
ada 4.216 balita stunting, 
A lh a m d u lilla h  su d a h  
m enurun di Februari 2022 
jadi 3.330 balita stunting" 
sambungnya.

Tahun 2022, Dinas Kese
hatan Karawang memiliki 6 
desa/kelurahan pemodelan 
stunting dari 22 desa/kelu
rahan lokus stunting di Ka- 
bupaiip*, pjj desa
tersebut dilakukan pos gu* 
terintegrasi. Pemberian ma- 
teri diberikan kepada rema- 
ja hingga ibu m enyusui. 
Perkembangan saat ini sudah 
ada beberapa anak yang 
telah dinyatakan lolos dari 
kasus stunting.

"Alhamdulillah selama em- 
pat bulan ini sudah ada anak 
yang sudah lolos dari stunting. 
Mudah-mudahan permodelan 
ini bisa membawa Karawang 
menjadi zero new stunting,” 
pungkasnya. (rls) IMUNISASI: Penimbangan dan imunisasi di Posyandu Sakura X Perumnas Telukjambe. Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang.


