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Ada beberapa hal yang melatarbelakangi implementasi PD di Kota Cimahi yaitu  masih adanya
balita  kurang gizi di Kota Cimahi sebesar 11,47% (Th 2005), pemberian MP-ASI yang kurang
efektif dan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan balita. Selain itu
banyaknya ibu bekerja dan kurang perhatian terhadap anak, sehingga menyebabkan pola asuh
anak menjadi kurang baik.

  

Tahun 2005 mulai dilakukan  Model uji coba Pos Gizi di 15 Kelurahan dengan Dana PHP-II
Propinsi. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, dirasa perlu untuk mengembangkan Pos Gizi di
15 Kelurahan dengan lokasi yang berbeda. Oleh karena itu tahun 2006 mulai dibentuk 15 Pos
Gizi baru dengan Dana PHP-II Propinsi.

  

Th 2008, Dinkes Kota Cimahi terus mengembangkan PD dengan membentuk 30 Pos Gizi di 15
Kelurahan. Selain itu berhasil melatih 60 orang petugas Pukesmas (Dokter, TPG, Bidan) dan
300 orang kader Pos Gizi. Program ini juga berhasil mendapat dukungan dari masyarakat
melalui pembentukan Komite Kesehatan di 30 Pos Gizi.

  

Kegiatan pos gizi berhasil menurunkan angka gizi buruk sebanyak 19,10% dan gizi kurang
sebanyak 33,5%  Nilai kelulusan peserta Pos Gizi sebanyak 44 anak dalam kurun 1 tahun
(15,22%) dengan peningkatan berat badan antara 200-400 gram dalam setiap putaran.

  

Perilaku unik PD :
* Ibu memasak sendiri makanan untuk balita, bahan makanan sama tetapi dibuat menu yang
bervariasi
* Ibu selalu memilihkan makanan jajanan untuk anaknya
* Pindang tongkol dibuat perkedel dicampur telur ayam
* Anak selalu diberi pepes ikan lele setiap 3 kali seminggu

  

Kendala yang dihadapi :

    
    1. Peserta memilih untuk membawa kontribusi UANG, karena lebih praktis.  
    2. Kader Pos gizi mudah merasa bosan,lelah dan putus asa   
    3. Tingkat Kehadiran peserta rendah, karena anak tidak ada yang mengantar ke Pos Gizi   
    4. Masyarakat biasa membeli makanan jadi, sehingga sulit merubah perilaku makan   
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    5. Mobilitas penduduk tinggi, sehingga ada peserta  yang DO  
    6. Sulit menjaga kesinambungan Pos Gizi karena :

 - Jumlah sasaran Pos gizi  - Kurangnya dukungan dari Komite Kesehatan & masyarakat 
 - Petugas tidak punya banyak waktu untuk mengunjungi Pos Gizi 
 - Tidak ada stimulan apapun untuk kader Pos  Gizi 
 - Kontribusi tidak lancar, karena > 50% peserta adalah Gakin  
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