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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; POSBINDU PTM atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular adalah salah
satu UKBM yang ada di masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Kegiatan Posbindu PTM
sejatinya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Tujuan kegiatan Posbindu adalah untuk meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan factor resiko PTM. &nbsp;Posbindu PTM yang baru dibentuk, masih menjadi tanggung
jawab dari Puskesmas dalam hal pembinaannya dengan berpedoman pada&nbsp;Juknis Posbindu PTM. Lebih lanjut, untuk pelaksanaan apabila
kader dianggap sudah mampu melaksanakan kegiatan sendiri maka Posbindu PTM bisa berjalan sendiri. Karena di dalam Posbindu PTM tidak ada
kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang notabene merupakan tanggung jawab Puskesmas setempat.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sasaran utama Posbindu PTM adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko, dan penyandang PTM
dengan usia 15 tahun ke atas. Pada kelompok masyarakat sehat, dengan mengikuti kegiatan Posbindu diharapkan dapat mempertahankan
kesehatannya. Bagi masyarakat beresiko, Posbindu PTM bertujuan untuk mengenali faktor resiko PTM yang ada dan upaya mengurangi jumlah
maupun intensitas faktor resiko tersebut agar tidak berkembang menjadi penyakit kronis. Dan untuk masyarakat dengan penyakit PTM, Posbindu
PTM bertujuan untuk mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem
rujukan Posbindu PTM ke Puskesmas.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Program penyakit tidak menular (PTM) Puskesmas Adiwerna beserta kader kesehatan desa,kembali melakukan
terobosan inovatif dalam pelayanan skrining kesehatan PTM di Acara Tahunan Khaul KH.Mansyuriah Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna, Senin
tanggal 6 Pebruari 2017. Pelayanan tersebut meliputi, pemeriksaan antropometri, pengukuran lemak tubuh, pemeriksaan glukosa darah,kolesterol
dan asam urat, konseling, selain itu pemberian leaflet PTM. Dengan adanya acara khaul yang melibatkan banyak orang dimanfaatkan oleh
puskesmas Adiwerna untuk melakukan kegiatan posbindu PTM. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjangkau pelayanan skrining penyakit tidak
menular di masyarakat luas. Dan ternyata ditemukan beberapa orang yang terkena resiko PTM. Resiko hipertensi dan asam urat yang banyak
ditemukan.
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