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KANKER SHRV!'KS

Promosi dan Deteksi Dini Penting untuk Cegah Kasus
JAKARTA, KOMPAS - De-
teksi dini dan sosialisasi kanker
serviks penting untuk mencggah'
pertambahan jurnlah pendefitL.
Dari beberapa metode, Inspeksi
Visua] Asam Asetat menjadi cara
deteksi dini yang mudah, aman,
dan terjangkau.

Organisasi Kesehatan Dunia
(MHO) mencatat, ada 15.000 ka-
sus kanker serviks per tahun di-
temukan di Indonesia. Sekitar'7O
persen penderita datang ke ru-
mah sakit pada stadium laqjut.

"Ketua Yayasan Kanker Indo-
nesia Pusat Nila Moeloek me-
nyatakan dalam peluncuran "Bu-
lan Cegah Kanker Servils", Se-
lasa (l+/5), di Jal<arta dengan

. deteksi al<an ditemukan lebih ba-.
nyak kasus dalam stad.ium dini.'

"Di wilayah DKI "Iakart4 se-
telAh sering dilal<ukan detelai di:
ni, ditemukan banyak kasus kan-
ker serviks. Hal itu membuat
peringkat penyakit ini naik dari
posisi kelima menjadi posisi ke-
tiga paling banyak diderita di DKI
Jakarta- Setiap 3 hari ada 2 pe-
rempuan di Jirkarta meninggal
karena kanker ini" kata Nila.

Hal yang sima disamp4ikan
Kepala Dinas Kesehatan DKI Ja-
karta Dien Emawati.

Dalam program Bulan Cegah
Kanker Serviks di wiJayah DKI
Jakatta akan dilakukan layanan
dete.ksi dini gratis kepada 9.000
perempuan dan penyuluhan ke-
pada 3O.0OO perempuan. Selain
ifu, ada juga edukasi kesehatbn
reproduksi dan pencegahan kan-
ker serviks ke SMP dan SMA

Deteksi dini gratis akan dilaku-
kan pada Mei-Juni 2013 meng-
gUnakan metode Inspeksi Visual
Asam Asetat GVA). Metode ryA
adalah perireriksaan dini kanker

f,

Dokter Rian Hariany perneriksa Titi Syahrir dalam layanan ddteksi dini kanker serviks gratis dengan
metode I5rspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Puskesmas Pondok Kelapq Duren Sawit, Jakarta Timrtr,
Selasa (14/5). Program Butan Cegah Kanker Serviks yarrg diluncurkan 
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IKU-RSCM ini dibuka Ketua Yayasan Kanker Indonesia hovinSi DKI Jakarta Vefonika Basuki 3-ahaja
Purhama- Progam ini menargretkan 3o.o0o perempuan untuk mendapatkan sosialisasi tentang kaakei
serviks- dan 9.OOO perempuan untuk dideteksi secara dini.

serviks oleh dokter atau bidan sia-RSCM, mengatakan, diban- lapa Jqlqerta Timur, yang rutin
terlatih dengan mengoleskan dingkan pap smbar, metode ini mltatrui[ah deteki fud sejaf<
asam asetat (cuka dapur) yang selain mudah dan biaya terjanffi 2oll, snenuturkan, petode IVA
diencerkan ke serviks Qeher ra- kau juga bisa dijalankan tenaja: sangat membantu'karena lebih
him) untuk melihat kondisinya. kesehrir.qrr* di.tingkat puskesmas. terjangkau. "Untuk fVA saya ha-
Jika terdetelisi ada lesi (keru- . "Kalanpap smearperluwaktu nya bayar.Rp lS.OOe unrur<-pap
sakan) prakanker, akan ditaajut- ieminggu untuk mengetahui ha- gmrqLisanb so.ooo," ujarnya.
kan dengan lcioterapi (terapi silnya karena hbrus diperiksa di Titi rajin periksa 
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pi:mbekuanuntukmembuangle- laboratorium. IVA hanya perlu mastikan- terbebas dari kanker
si prakanker dengan nitrogen). bdberapa menil Sensitivitas IVA serviks.'Riwayat keluarg4 mulai

taila Nurann4 Koordinator tinggi,sekitarTo-80perser1"kata dari ibu bapfi hingga nene\
Female cancer Program Fakultas Laila. penderita kanker, jadi harus pe-
Kedokteran Universitas Indone- Titi sy'ahrir, warga Pondok Ke- rilaa rutin " katanya. (Krz)


