Mahasiswa KKN Kelompok 29 Sukseskan Imunisasi Campak dan Polio di Ara Tonton
Moncrang
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UNIMALNEWS | Lhoksukon - Mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKNPPM) kelompok 29 mensukseskan imunisasi campak dan polio di Gampong Ara Tonton Monrang Kecamatan
Pirak Timu, Aceh Utara, kamis (23/6/2022).

Ketua Kelompok KKN, Agam Pahlafy mengatakan, dalam program pemerintah BIAN dan BIAS (Bulan
Imunisasi Anak Nasional dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah) ini ditujukan pada anak mulai dari 9 bulan
sampai 15 tahun.
Ia menyebutkan, campak merupakan infeksi virus serius bagi anak kecil, tetapi mudah dicegah melalui
imunisasi. Campak dapat menyebar melalui udara dengan tetesan hasil pernapasan yang dihasilkan dari batuk
dan bersin. Menurut bidan Ayu dan Yuyun sebagai staf imunisasi gejala campak dapat dilihat dari beberapa
faktor seperti: munculnya ruam pada kulit, demam tinggi, mata merah, sensitive terhadap cahaya, lemas, letih
dan menyerupai gejala flu.
“Akibat dari campak itu sendiri dapat menyebabkan kematian sehingga dilakukan penanganan sejak dini supaya
dapat mengurangi penyakit campak pada anak khususnya di desa Ara Tonton Moncrang. Semoga dengan
adanya imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat membantu anak-anak di gampong ini,” katanya.
Dalam kegiatan ini pihak Puskesdes serta ketua kader posyandu dan mahasiswa KKN-PPM kelompok 29 ikut
menyelesaikan kegiatan imunisasi ini . “Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa
kesadaran imunisasi campak dan polio pada masyarakat gampong sehingga kedepannya masyarakat paham
betapa pentingnya imunisasi pada anak,” ungkap Agam.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Asrul Fahmi MAP menyampaikan, agar mahasiswa yang ia asus tetap
menjaga nama baik almamater serta menjalankan program-program yang telah ditentukan saat pembekalan
KKN-PPM.
“Untuk kegiatan kesehatan saya apresiasi mahasiswa KKN kelompok 29. Saya berharap selain menjalankan
program KKN juga harus berdampingan dengan pihak kesehatan dalam hal ini kegiatan Posyandu yang ada di
gampong,” pungkasnya.
Kelompok 29 KKN-PPM yang diketuai oleh Agam Pahlafy (Teknik Arsitektur), Eva Hambali (Pen. Bahasa
Indonesia), Fitriana (Pen. Matematika), Sunana (Pen. Bahasa Indonesia), Nurika Febriyanti (Teknik Arsitektur),
Amanda (Pen. Fisika), Nisa Mauliza (Pen.Kimia), Sandy MP (Teknik Sipil), Marzuki Hamsah (Pen. Vokasional
Teknik Mesin). Thio Rifqi (Teknik Mesin).[tmi]
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