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GOOD HEALTH AND WELLBEING
“Ensuring healthy lives and promoting well-being at
all ages is essential to sustainable development.
There is an urgent need to fully eradicate a wide
range of diseases and address many different
persistent and emerging health issues. We are
exploring how universities deal with specific
conditions and diseases, and support their
community.”

(THE Impact Rankings)

Number of graduates

Number of graduates in health
professions

3,729
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Health outreach programmes
Masih dalam upaya penanganan COVID-19, ITS mengadakan berbagai program untuk
mencapai masyarakat baik di lingkungan ITS hingga seluruh Indonesia. Salah satunya
adalah menanggapi kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) di berbagai instansi
kesehatan, ITS berhasil memproduksi lebih dari 70 ribu face shield yang dibagikan ke
13 Provinsi di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Departemen Desain Produk ITS
yang melakukan pencetakkan face shield menggunakan printer 3D dan mesin lainnya
dan juga penyebaran face shield bersama relawan. 

Shared sports facilities
ITS Surabaya memiliki beberapa fasilitas olahraga dan berbagi fasilitas dengan
masyarakat sekitar, misalnya dengan sekolah-sekolah setempat atau dengan
masyarakat umum. Beberapa fasilitas digunakan bersama dengan akses gratis dan
beberapa lainnya digunakan bersama dengan akses berbayar. Beberapa fasilitas
olahraga yang disediakan adalah lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan tenis,
bulu tangkis, lapangan basket, dll. 

Collaborations and health
services
Current collaborations with health institutions
Dalam menghadapi COVID-19, ITS berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (UNAIR),
dalam membangun robot pelayan kesehatan bernama Robot medical Assistant ITS-
Airlangga (RAISA) yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19. RAISA telah
digunakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA)
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Mental health support

Masih dalam upaya penanganan COVID-19, ITS mengadakan berbagai program untuk
mencapai masyarakat baik di lingkungan ITS hingga seluruh Indonesia. Salah satunya
adalah menanggapi kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) di berbagai instansi
kesehatan, ITS berhasil memproduksi lebih dari 70 ribu face shield yang dibagikan ke
13 Provinsi di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Departemen Desain Produk ITS
yang melakukan pencetakkan face shield menggunakan printer 3D dan mesin lainnya
dan juga penyebaran face shield bersama relawan. 

Smoke-free policy
Bagi mahasiswa dan tenaga pendidik ITS, penyediaan akses penanganan kesehatan
mental sangat diperlukan. Oleh karenanya, ITS memberikan akses kepada mahasiswa
dan tenaga pendidik dengan menyediakan layanan Psikologi di ITS Medical Center.
Lainnya, mahasiswa ITS juga berinovasi dalam hal penyediaan layanan kesehatan
mental. Tim yang diketuai oleh Bagas Juwono Priambodo menciptakan sebuah
aplikasi digital yang dapat memudahkan akses pelayanan psikologi untuk masyarakat
Indonesia. 

Collaborations and health
services
Sexual and reproductive health care services for students

ITS percaya bahwa layanan kesehatan reproduksi dan seksual sangat penting untuk
mahasiswa dan tenaga pendidik. Maka, melalui ITS Medical Center, mahasiswa
maupun tenaga pendidik ITS dapat mengakses layanan kesehatan seksual dan
reproduksi secara terjangkau. 


