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Alma Alta Declaration: PHC
(Primary Health Care)

Deklarasi Alma Ata 1978 merupakan bentuk kesepakatan
bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), adalah
merupakan hasil Konferensi Internasional Pelayanan
Kesehatan Primer (Primary Health Care) di kota Alma Ata,
Kazakhstan
Konferensi Internasional "Primary Health Care" ini
disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan
organisasi PBB untuk Anak (UNICEF).
Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer
(Dasar) adalah merupakan strategi utama untuk pencapaian
kesehatan untuk semua (Health for all), sebagai bentuk
perwujudan hak asazi manusia



Deklarasi Alma Ata ini selanjutnya terkenal dengan :
Kesehatan semua untuk tahun 2000 atau 'Health for all

by the year 2000".
Deklarasi Alma Ata juga menyebutkan bahwa untuk

mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 adalah
melalui Pelayanan Kesehatan Dasar, yang sekurang-
kurangnya mencakup 8 pelayanan dasar, yaitu :



Primary Health Care

Pelayanan kesehatan pokok yg berdasarkan pada metode dan
teknologi yg secara praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima
secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam
masyarakat, melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta
deengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara
untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam
semanggat untuk hidup mandiri ( Self reliance ) dan menentukan
nasib sendiri ( self Determination )



VISI PHC :
PHC menjadi katalisator dan media untuk menjadikan
Indonesia sehat



MISI PHC

1
• Memberdayakan masy. di bid. Kesehatan melalui pendekatan

keluarga.

2
• Meningkatkan kesehatan masy. dg menumbuhkan potensi kel/masy

dan PHBS

3
• Meningkatkan kemitraan di bid. Kes, lintas program, lintas sektor

4
• Menumbuhkan kesadaran masy. di bid. Kes.mengutamakan

kemandirian keluarga & pendanaan

5
• Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mewujudkan keluarga

mandiri di bid. Kesehatan



STRATEGI PHC

1
• MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASY. DLM BID.

KESEHATAN TERMASUK PENDANAAN

2
• MENGOPTIMALKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DLM.

MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT BAGI MASYARAKAT.

3
• MENGEMBANGKAN KEBERSAMAAN DLM MENGATASI

MASALAH KESEHATAN



TUJUAN UMUM PHC

Mencoba menemukan kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan yang
diselenggarakan sehingga akan dicapai
tingkat kepuasan pada masyarakat yang
menerima pelayanan



TUJUAN KHUSUS PHC

1. Pelayanan harus mencapai keseluruhan pendudukan
yang dilayani

2. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang
dilayani

3. Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari
populasi yang dilayani

4. Pelayanan harus secara maksimum menggunakan
tenaga dan sumber – sumber daya lain dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.



3 UNSUR UTAMA PHC

1. Mencakup upaya-upaya dasar kesehatan

2. melibatkan peran serta masyarakat

3. melibatkan kerjasama lintas sektoral



5 PRINSIP DASAR PHC

1. Pemerataan upaya kesehatan

2. Penekanan pada upaya preventif

3. Menggunakan tehnologi tepat guna

4. melibatkan peran serta masyarakat

5. Melibatkan kerjasama lintas sektoral



CIRI-CIRI PHC

1. Pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat

2. Pelayanan yang menyeluruh

3. Pelayanan yang terorganisasi

4. Pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat

5. Pelayanan yang berkesinambungan

6. Pelayanan yang progresif

7. Pelayanan yang berorientasi kepada keluarga

8. Pelayanan yang tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja



DELAPAN ELEMENT PHC

1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara
pencegahan penyakit serta pengendaliannya

2. Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi

3. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar

4. Kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana

5. Immuniasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama

6. Pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat

7. Pengobatan penyakit umum dan ruda paksa

8. Penyediaan obat-obat essensial




