
Ketua Yayasan Sambinoe Aceh, Darwati A Gani
Buka Seminar 1000 Hari Emas Masa Tumbuh
Kembang Anak

Ketua Yayasan Sambinoe Aceh, Darwati A Gani menerima donasi berupa 1000 kotak suplemen ibu
dari PT. Darya-Varia Laboratoria yang nantinya akan disalurkan oleh Yayasan Sambino kepada ibu
hamil, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (20/10).

Banda Aceh, sidaknews.com – Ketua Yayasan Sambinoe Aceh, Darwati A Gani membuka Seminar
1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak di Anjong Mon Mata, Jumat (20/10). Seminar tersebut
merupakan langkah awal Yayasan Sambinoe sebelum turun ke daerah untuk melaksanakan berbagai
kegiatan sosial.
“Mungkin semua juga tahu, lima tahun yang lalu sambinoe aktif turun kelapangan untuk berbagai
kegiatan pemberdayaan ekonomi, bakti sosial, kesehatan dan sebagainya,” kata Darwati.

Darwati menyampaikan, Yayasan Sambinoe sudah berencana untuk turun ke daerah – daerah, tapi
terpaksa ditunda karena kesibukan pelantikan Ketua Dekranasda dan TP-PKK Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan bersamaan dengan Pelantikan Bupati/Walikota.

“Para Dokter yang ingin ikut bersama kami turun kelapangan juga sudah gak sabar, begitu juga
masyarakat yang terus mendorong agar sambinoe aktif seperti dulu lagi,” kata Darwati.

Seminar 1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak kata Darwati juga merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya masa 1000
hari emas masa tumbuh kembang anak.

Melalui seminar tersebut, Darwati berharap para ibu hamil dan calon ibu hamil dapat menambah
pengetahuan dalam merawat kehamilan serta mengetahui berbagai seluk-beluk tumbuh kembang
anak.

“Dengan pengetahuan akan perawatan kehamilan yang baik, ibu hamil dapat meminimalkan risiko
komplikasi saat persalinan, begitu juga terkait nutrisi dan suplemen yang baik, akan membantu
tumbuh kembang janin dan anak menjadi lebih baik,” ujar Darwati.



Pada kesempatan tersebut, Darwati juga menerima donasi berupa 1000 kotak suplemen ibu dari PT.
Darya-Varia Laboratoria yang nantinya akan disalurkan oleh Yayasan Sambino kepada ibu hamil.

Seminar tersebut juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr.dr.Mohd Andalas, SpOG, Staf
pengajar FK Unsyiah yang juga sebagai ketua PERINASIA Aceh, dan dr.TM.Thaib M.kes, SpA(K),
staf pengajar dan konsultan tumbuh kembang anak FK Unsyiah. (mahdi)
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