CONTOH SOAL SKB KESEHATAN
A. Jawaban pertanyaan dibawah ini!

1. Dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDG), terutama dalam bidang
kesehatan, pemerintah menemukan kendala MDG 4 dan 5, yaitu…
a. mengurangi angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu
b. memberantas kemiskinan dan pemberdayaan serta mencapai pendidikan dasar
untuk semua
c. mendukung kesetaraan gender dan memerangi HIV/AIDS
d. memastikan kelestarian lingkungan dan mengurangi angka kematian anak
e. meningkatkan kesehatan ibu dan memerangi HIV/AIDS
2. Berikut ini, vitamin&#173;vitamin yang larut dalam lemak…
a. Vitamin A, D, E, dan K
b. Vitamin A, D, C, E, dan K
c. Vitamin A, B, C, dan E
d. Biotin, Vitamin C, D, dan K
e. Vitamin B, B1, dan B kompleks
3. Berikut ini, pernyataan yang salah mengenai hipertensi adalah…
a. nilai sistolik lebih tinggi dihubungkan dengan resiko pecahnya pembuluh darah
b. peningkatan tekanan darah yang abnormal dengan sistolik lebih dari 140 mmHg
dan diastolic lebih dari 90 mmHg
c. keadaan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolic lebih
besar atau sama dengan 90 mmHg
d. nilai diastolic yang tinggi, sistolik kecil dari 160 yang disebut hipertensi sistoli k
e. nilai sistolik 140 mmHg atau lebih tinggi dan diastolic 90 mmHg
4. Berikut ini, indikasi adanya penyakit pneumonia, kecuali…
a. infeksi saluran napas akut selama beberapa hari
b. batuk dengan napas cepat tanpa tarikan dinding dada bagian bawah
c. suhu tubuh meningkat mencapai 40 derajat Celsius
d. batuk dengan dahak kental
e. sesak napas dan nyeri dada
5. Maksud dan tujuan utama diadakannya program rehabilitas bagi pecandu narkoba
adalah demi memulihkan atau mengembangkan…
a. kemampuan fisik, mental, dan social penderita yang bersangkutan
b. kemampuan fisik dan mental penderita yang bersangkutan
c. kemampuan fisik dan social penderita yang bersangkutan
d. kemampuan mental dan social penderita yang bersangkutan
e. kemampuan kognitif dan fisik penderita yang bersangkutan
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6. Pengawasan pengelolaan kualitas air minum dilakukan oleh…
a. Dinas Kesehatan Pusat
b. Dinas Kesehatan Provinsi
c. Dinas Kesehatan dan Perindustrian
d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
e. Dinas Kesehatan Kelurahan
7. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang Pengamanan Rokok bagi
Kesehatan adalah…
a. PP No. 19 Tahun 2003
b. PP No. 18 tahun 2003
c. PP No. 20 Tahun 2002
d. PP No. 19 Tahun 2005
e. PP No. 18 Tahun 2006

B. Kunci jawaban diatas.
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