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PIN Polio 2016 Seretak Dimulai
Solo, 08-Februari--Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio sangat penting dilakukan sebagai upaya
mitigasi dalam memberikan perlindungan optimal dari penyakit polio di Indonesia. Pencanangan
PIN Polio akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 8 - 15 Maret 2016 di seluruh tanah air,
kecuali Prov. D.I Yogjakarta dan Bali.
Kegiatan ini juga sangat penting untuk selalu mempertahankan cakupan imunisasi rutin dengan
target cakupan imunisasi polio di atas 95%. Di samping itu, diharapkan Indonesia dapat
mempertahankan status bebas polio dan berkontribusi dalam mewujudkan dunia bebas polio pada
tahun 2020.
Melalui PIN, semua anak balita diberi imunisasi tambahan polio, agar mereka kebal terhadap
penyakit polio. Sasaran kegiatan PIN adalah anak usia 0-59 bulan (balita), yang merupakan
kelompok paling rentan untuk tertular penyakit polio. Demikian pernyataan Menko PMK Puan
Maharani saat pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 yang dilakukan oleh Ibu
Negara Iriana Joko Widodo di Pos PIN 1 Taman Cerdas RW 16, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah.
Hari ini hingga 15 Maret, PIN Polio serentak diselenggarakan di Indonesia, untuk 23 juta anak umur
0 - 59 bulan. Program Imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam
pembangunan kesehatan yang mencakup sasaran 5 juta orang bayi di seluruh Indonesia. Untuk itu,
Menko PMK menegaskan bahwa keberhasilan PIN Polio sangat penting bagi kesehatan anak-anak
generasi penerus bangsa.
Dengan imunisasi polio, kita menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas yang bebas
dari cacat tubuh karena penyakit polio, tegasnya.
Pekan Imunisasi Nasional ini, merupakan bagian dari perjuangan besar seluruh umat manusia untuk
memerangi penyakit dan virus polio. Untuk itu, dibutuhkan komitmen seluruh stake holder dan
seluruh masyarakat untuk turut serta dalam mensukseskan PIN polio ini.
Saya menghimbau agar semua pihak dapat melakukan upaya dan memberikan dukungan bagi
kesuksesan PIN Polio ini. Saya juga serukan agar semua anak balita Indonesia, di seluruh Tanah Air,
dibawa ke Pos PIN yang terdekat untuk memperoleh tetesan vaksin polio, ujar Menko PMK.
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