Jurnal Mitra Keperawatan dan Kebidanan Prima

Vol. 3 No. 1

MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN PARA KADER TENTANG TEKHNIK
DETEKSI DINI KANKER SERVIKS

IMPLEMENTING EMPOWERMENT OF cadres ON EARLY DETECTION
TECHNIQUES OF CERVIC CANCER
1)

Debi Novita Siregar, 2) Ariana erawati 3) Sindi wulandari 4) Bintang pratiwi
1,2,3)

Program Studi Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan,
Fakultas Keperawatan dan Kebidanan
Universitas Prima Indonesia Medan
Jl. Danau Singkarak, Gg. Madrasah, Medan
Email:debinovitasiregar@yahoo.com

ABSTRAK
Penyakit kanker merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia. Kanker
dapat menyerang berbagai jaringan di dalam organ tubuh, termasuk organ repoduksi wanita
yaitu serviks atau leher rahim. Angka kejadian dan angka kematian akibat kanker serviks di
dunia menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Sementara itu di negara berkembang
masih menempati urutan teratas sebagai penyebab kematian akibat kanker di usia reproduktif
(Rasjidi, 2009). Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai
jumlah kasus kanker serviks yang cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013,
ditemukan data estimasi jumlah kasus kanker serviks di Provinsi Jawa Timur sebanyak
dimana memiliki jumlah
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ABSTRACT

Cancer is one of the public health problems in the world. Cancer can attack various
tissues in the body's organs, including the female reproductive organs, namely the cervix or
cervix. The incidence and mortality from cervical cancer in the world ranks second after
breast cancer. Meanwhile, developing countries still rank as the leading cause of cancer
death in reproductive age (Rasjidi, 2009). East Java is one of the provinces in Indonesia that
has a high number of cervical cancer cases. Based on the 2013 Riskesdas data, it was found
that the estimated number of cervical cancer cases in East Java Province was as many as
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