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Kebersihan diri seyogyanya sudah merupakan kebiasaan sehari-hari yang ‘otomatis’ dikerjakan; tetapi pelaksanaannya tentu
memerlukan sarana yang memadai, di samping perubahan sikap dan pandangan terhadap kebersihan lingkungan, dimulai
dari yang paling sederhana seperti kebiasaan mandi dan cuci tangan.
Beberapa penelitian masyarakat yang hasilnya dibahas pada edisi ini hendaknya bisa mengingatkan kita semua mengenai
pentingnya tatacara yang sederhana tetapi penting untuk mencegah berbagai penyakit terkait kebersihan lingkungan.
Artikel lain mengenai gangguan kulit masih berkaitan dengan topik bahasan utama, semoga bisa berguna untuk tetap
memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
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