Helping
our Helpers

Sebuah program sosial dari:
Asosiasi Kolposkopi
dan Patologi Serviks
Singapura

Skrining kanker serviks secara cuma-cuma untuk pembantu rumah tangga asing
Deteksi dini tersedia secara terbatas dan antrian berdasarkan kedatangan

Pertanyaan Umum (FAQ) untuk pembantu
Apa itu program Helping our Helpers?
Helping our Helpers adalah sebuah program yang
diselenggarakan oleh Asosiasi Kolposkopi dan Patologi
Serviks Singapura yang menyediakan deteksi dini atau
penapisan kanker serviks (secara gratis) untuk asisten
rumah tangga asing di Singapura.
Mengapa saya perlu berpartisipasi dalam program ini?
Kanker serviks pada prinsipnya hampir dapat dicegah
melalui deteksi dini dan pengobatan.
Sebagai perempuan yang sibuk, Anda mungkin cenderung
mengabaikan kesehatan Anda sendiri. Namun demikian,
dengan merawat kesehatan Anda dan berpartisipasi dalam
program seperti Helping our Helpers, Anda dapat terus
merawat keluarga Anda.
Kanker serviks adalah penyakit kanker paling umum pada
urutan kedua yang diderita oleh perempuan di Filipina,
India, Indonesia, dan Myanmar.1
Apa itu tes deteksi dini atau skrining kanker serviks?
Skrining dan deteksi dini adalah salah satu cara terbaik
untuk melindungi diri Anda dari kanker serviks.
Terdapat dua jenis tes dalam skrining: Tes Pap smear dan
tes virus papiloma manusia (HPV) risiko tinggi. Tes Pap
mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi dalam sel-sel
pada serviks. Namun demikian, tes HPV risiko tinggi dapat
menunjukkan apakah Anda berisiko terkena kanker servis
sebelum hasil abnormal muncul pada Pap smear Anda.
Tes HPV risiko tinggi lebih akurat dibandingkan tes Pap
smear dalam menentukan risiko kanker serviks.2
Program ini menyediakan deteksi dini atau penapisan
kanker serviks (secara gratis) dengan menggunakan
tes HPV risiko tinggi.
Bagaimana tes HPV dilakukan?
Tes HPV adalah tes sederhana yang dilakukan dengan
cara yang sama seperti Pap smear.
Apakah tes ini menyakitkan?
Tes HPV hanya memerlukan waktu beberapa menit. Prosedur
ini seharusnya tidak menyakitkan, tetapi Anda mungkin akan
merasa tidak nyaman saat dokter atau perawat membuka
alat spekulum yang dimasukkan ke dalam tubuh Anda.
Apa arti hasil tes HPV negatif?
Hasil tes HPV negatif berarti risiko Anda untuk terkena
kanker serviks dalam 5 tahun mendatang tergolong rendah.
Dengan menjalani tes dan mengetahui hasilnya, Anda dapat
mengambil langkah-langkah dan menurunkan risiko Anda
untuk terkena kanker serviks.
Apa arti hasil tes HPV positif?
Penting untuk dipahami bahwa hasil tes HPV positif bukan
berarti Anda sudah pasti terkena kanker serviks; namun
demikian Anda berisiko lebih tinggi untuk mengidap
penyakit ini.
Dokter akan menyarankan langkah selanjutnya bagi Anda.
Jika hasil saya positif, apakah saya tetap dapat bekerja?
Ya, Anda tetap dapat bekerja. Dokter akan menyarankan
langkah selanjutnya dan/atau tindak lanjut bergantung
pada hasil Anda.
Apakah orang lain mengetahui jika saya menjalani tes?
Apakah saya harus memberi tahu majikan atau MOM saya?
Hasil test ini bersifat pribadi dan rahasia.

Apakah saya harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan?
Anda tidak akan dikenai biaya untuk janji temu dan skrining
kanker serviks menggunakan tes HPV.
Namun demikian, penting untuk memeriksa perlindungan
asuransi Anda jika Anda memerlukan pengobatan lebih lanjut.
Apa yang harus saya lakukan sebelum menjalani tes HPV?
Langkah-langkah berikut ini dapat diambil untuk memastikan
hasil tes seakurat mungkin.
Tidak berhubungan badan, membersihkan vagina dengan
sabun, atau menggunakan obat-obatan vagina atau busa,
krim, atau jeli spermisida selama dua hari sebelum tes dilakukan.
Jadwalkan janji temu Anda setelah menstruasi Anda selesai.
Kapan saya bisa mendapatkan hasilnya?
Anda akan menerima hasilnya dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
Kapan dan di mana saya bisa menjalani tes?
Anda dapat datang ke dua lokasi, Institut Kanker Nasional,
Singapura (NCIS) atau Rumah KK Hospital (KKH) untuk menjalani
tes. Prosedur tes di klinik adalah hari Kamis, mulai pukul 10.00
hingga 12.00 di NCIS, dan pada Kamis terakhir setiap bulan,
mulai pukul 14.00 sampai 17.00 di KKH.

Jadilah bagian dari program
Helping our Helpers, dan jadwalkan
janji temu sekarang juga!
Prosedur tes di klinik adalah hari Kamis, mulai
pukul 10.00 hingga 12.00 di NCIS, dan pada
Kamis terakhir setiap bulan, mulai pukul 14.00
sampai 17.00 di Rumah Sakit Ibu dan Anak KK
Harap sebutkan “Program Help our Helpers”
saat membuat janji temu.
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