Bakti Sosial Deteksi Dini Kanker Mulut Leher Rahim
Tuesday, 02 Desember 2008 WIB, Oleh: Gusti

Panitia Dies ke-59 UGM kembali mengadakan kegiatan bakti sosial Deteksi Dini Kanker Mulut Leher
Rahim yang diikuti ratusan ibu-ibu karyawan UGM, pekan lalu, di Gedung Program Studi Ilmu
Keperawatan (PSIK), Fakultas Kedokteran UGM.
Sub koordinator Bakti Sosial Panitia Dies ke-59
UGM dr JB Subroto mengatakan, pemilihan bakti sosial deteksi dini kanker mulut rahim
dimaksudkan untuk membantu ibu-ibu karyawan UGM untuk memeriksa mendeteksi gejala kanker
leher rahin (kanker servik) sejak dini karena penyakit ini menurut Subroto sulit diketahui gejalanya.
Sebaliknya gejala klinis akan muncul bila sudah memasuki stadium lanjut.
Diakui oleh Subroto, kebanyakan pasien yang datang memeriksa ke rumah sakit merupakan
penderita penyakit kanker mulut leher rahim yang sudah mengalami stadium lanjut.
â€œBila sudah memasuki stadium lanjut, maka biaya pengobatan cukup mahal. Kemungkinan untuk
sembuh seratus persen pun sangat sulit,â€ kata Subroto di sela-sela kegiatan deteksi dini kanker,
di Fakultas Kedokteran.
Menurut Subroto, ibu-ibu penderita penyakit kanker mulut leher rahim ini sebelumnya tidak pernah
atau jarang memeriksa kesehatan kanker leher rahim, karena merasa tidak merasakan gejala klinis
yang menonjol pada leher rahim atau panyudaranya.
â€œPenyakit ini sebenarnya muncul akibat para ibu-ibu kurang peduli dengan kesehatan rahimnya,
dan melakukan hubungan seks secara tidak sehat,â€ ujarnya.
Beberapa gejala klinis yang muncul pada stadium lanjut kata Subroto diantaranya rasa sakit pada
daerah selangkangan saat berjalan, adanya pembengkakan di daerah panyudara. Adapun faktor
yang menyebabkan munculnya penyakit kanker leher rahim ini kata Subroto sangat multi faktor,
tergantung dengan tingkat umur penderita, hormon dan lingkungan.
â€œKebanyakan penderita biasanya mereka yang melakukan kawin muda, memiliki jumlah anak
yang banyak, hamil beberapa kali, menyebabkan sadanya trauma pada leher rahim,â€ ungkapnya.

Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan Rotary Tugu Club Yogyakarta, ujar Subroto,
berusaha mencegah penyakit ini dalam stadium lanjut dengan menyediakan kegiatan deteksi dini
secara gratis, dengan menggunakan Cryo Therapy dan IFA Test. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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