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Sebelum melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Calon Jemaah Haji mempersiapkan diri 
baik mental dan fisik, diantaranya pemeriksaan kesehatan pertama di Puskesmas dan 
persiapan lainnya sejak di Tanah Air dan perjalanan berangkat dan pulang, di Tanah Suci dan 
setelah tiba Tanah Air, Penelityian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran risiko tinggi 
berdasarkan karakteristik orang, tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan pertama di 
Puskesmas Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Jenis jenis penelitian yang digunakan 
adalah jenis deskriptif dengan metode survei, dengan jumlah sampel 316 orang. Sampel 
adalah calon jemaah haji yang memeriksakan kesehatan pertamanya di Puskesmas tahun 
2006 / 2007. Karakteristik epidemiologi responden yang diteliti dari karateristisk orang 
(umur,jenis,kelamin,pendidikan,indeks massa tubuh, riwayat, alergi), karakteristik tempat 
(asal atau tempat responden tinggal) dan karakteristik waktu (bulan saat periksa). Dari hasil 
penelitian menunjukkan karakteristik Colan Jemaah Haji yang menderita penyakit risiko 
tinggi banmyak yang berjenis kelamin wanita 33 orang (53,2%), berasal dari kelompok umur 
40-60 tahun 26orang (24%), pekerjaan PNS 19 orang (30,6%), pendidikan tamat SLTA 21 
orang (33,8%), indeks massa tubuh 25,0 - 27,0 ada 26 (41,9%), riwayat alergiterbanyak alergi 
ikat laut, obat anti biotik serta ikat laut dan debu mesing-mesing 1 orang (1,6%). Sebagian 
besar penderita penyakit risiko tinggi pada Colan Jemaah Haji berasal dari luar ke Brebes 27 
orang (43,5%) dari Kecamatan Brebes 15 orang (24,5%) dan sebagian besar memeriksakan 
kesehatan pertamanya pada bulan Desember 2006 ada 16 orang (25,8%). Disarankan kepada 
petugas Puskesmas meningkatan pengetahuan, dan ketrampilannya dalam mendiagnosa atau 
menentukan kesimpulan kategori sesuai kode Risti status kesehatan Colan Jemaah Haji serta 
memberikan pembinaan secara berkala kepada Colan Jemaah Haji yang risiko tinggi dengan 
menjalin kerjasama dengan Puskesmas asal Colan jemaah Haji dan Dinas Kesehatan serta 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes.  
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