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Visi, Misi, Nilai dan Motto Dinas Kesehatan
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi
Kementerian Kesehatan RI &rdquo;Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan&rdquo;, dan juga sebagai
upaya mensukseskan Visi Kabupaten Temanggung &rdquo;Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris
Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang
Bersih&rdquo;, dan Misi ke-5 yaitu :&nbsp; &ldquo;Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas
Kesehatan Masyarakat&rdquo;.
Guna mendukung visi tersebut serta mendasarkan kepada analisis perkembangan situasi dan kondisi,
memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan, Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan VISI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG sebagai berikut:
&rdquo;TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEHAT MELALUI PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) YANG MAKIN
BAIK&rdquo;.
Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Sehat adalah masyarakat Temanggung yang memiliki kondisi sehat
baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
sosial dan ekonomis.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan adalah peningkatan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
Penerapan PHBS Yang Baik adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota
keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam
kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung maka Misi yang dibangun adalah sebagai
berikut :
Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya
guna dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera maka dinas kesehatan harus menganut dan
menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu :
Program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak
mungkin hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus
berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta tanggap dalam mengatasi
permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi
dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang
berbeda pula.
&nbsp;
Program kesehatan harus dapat mengetahui kondisi masyarakat yang sesungguhnya dari sudut pandang
masyarakat dan mencari upaya solusi dari permasalahan kesehatan di masyarakat.
Seluruh komponen dan unsur penyelenggara pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung harus
memiliki motivasi dan komitmen tinggi dibarengi dengan kerendahan hati, keikhlasan, ketulusan, kejujuran dan
menjunjung moral dengan tetap memiliki ketegasan dan kepribadian yang teguh.
Penyelenggara pembangunan kesehatan harus memberikan keteladanan personal dengan perilaku hidup bersih
dan sehat bagi masyarakat luas, dan menerapkan prinsip perikemanusiaan.
Seluruh komponen dan unsur penyelenggara pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung harus
memiliki kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan positif untuk mengatasi permasalahan kesehatan
MOTTO
SEHAT BERSAMA MASYARAKAT
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