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Helping
our Helpers

Deteksi dini kanker serviks gratis
untuk asisten rumah tangga asing

Deteksi dini tersedia secara terbatas dan antrian berdasarkan kedatangan

Mengapa kanker serviks?
Kanker serviks pada prinsipnya hampir dapat dicegah melalui
deteksi dini dan pengobatan.
Secara global, kanker serviks adalah jenis kanker urutan keempat
yang banyak diderita perempuan,1 dan merupakan pembunuh
terbesar kedua di Indonesia, India, Myanmar, dan Filipina.2

Apa penyebab kanker serviks?
Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh virus papiloma
manusia (HPV). Pada usia 50 tahun, setidaknya 4 dari 5 perempuan
pernah terinfeksi HPV pada satu waktu dalam kehidupan mereka.3
Tetapi kebanyakan perempuan menganggap bahwa diri mereka tidak
akan terkena HPV.
Meski terdapat lebih dari 100 jenis HPV, terdapat 14 jenis yang berisiko
tinggi menyebabkan kanker serviks.4,5 Tes HPV risiko tinggi memeriksa
keberadaan jenis HPV ini sebelum terjadi perubahan pada serviks dan
bahkan sebelum menjadi kanker.

Kebanyakan infeksi HPV menyebar melalui kontak seksual, tetapi dapat dihilangkan oleh
tubuh secara alami. Namun demikian, infeksi HPV yang persisten dapat menyebabkan
pertumbuhan sel abnormal yang dapat mengarah ke kanker serviks.6
Kendati Anda hanya berhubungan seksual dengan satu orang selama hidup Anda;
Anda tetap berisiko.

Apa tujuan skrining ini?
Rawat diri Anda sehingga Anda dapat merawat keluarga Anda
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 HPV risiko tinggi.
Tes Pap smear mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi dalam serviks.
Namun demikian, tes HPV risiko tinggi dapat memberi tahu dokter Anda apakah
Anda berisiko terkena kanker serviks sebelum hasil abnormal muncul pada Pap
smear Anda.

Helping our Helpers adalah sebuah program percontohan yang diselenggarakan oleh Asosiasi
Kolposkopi dan Patologi Serviks Singapura yang menyediakan skrining kanker serviks secara gratis untuk 200
asisten rumah tangga asing di Singapura. Program ini terbuka bagi asisten yang berusia antara 30 - 65 tahun.

Hal-hal yang perlu diketahui
Sebagai majikan:

Sebagai peserta:

•	
Harap

•	Janji

diketahui bahwa program Helping our
Helpers menyediakan skrining kanker serviks
secara gratis (termasuk konsultasi), menggunakan
tes HPV kelompok risiko tinggi untuk asisten
rumah tangga Anda.

•	Harap

periksa polis asuransi Anda untuk
jaminan pengobatan tambahan bila diperlukan
(lihat Pertanyaan Umum (FAQ) untuk Majikan)

•

Tersedia dua lokasi untuk menjalani tes:
-		National Cancer Institute Singapore
(NCIS), Singapura (berlokasi di NUH)
-		KK Hospital

• 	Untuk

informasi lebih lanjut, lihat Pertanyaan
Umum (FAQ) untuk Majikan

temu Anda dengan tenaga kesehatan
akan memakan waktu kurang lebih 30 menit

•	Skrining

dapat dilakukan di National Cancer
Institute Singapore (NCIS) di National University
Hospital (NUH), Singapura atau di KK Hospital,
Singapura.

•	Anda

akan menerima hasilnya dalam waktu
2 - 3 minggu setelah tes dilakukan

•	Petugas

medis akan memberi saran mengenai
langkah berikutnya jika diperlukan

• 	Untuk

informasi lebih lanjut, lihat Pertanyaan
Umum (FAQ) untuk Asisten Rumah Tangga

Daftar sekarang juga untuk mengikuti program Helping our Helpers!
Jika Anda ingin menjadi bagian dari program Helping our Helpers,
Anda dapat membuat janji temu di klinik melalui informasi di bawah ini.
Harap sebutkan “Program Help our Helpers” saat membuat janji temu.

Cancer Centre
National University Cancer Institute,
Singapore (NCIS)
NUH Medical Center, Level 10
1 Lower Kent Ridge Road, 119082

Colposcopy Suite
KK Women’s and Children’s Hospital
100 Bukit Timah Road, 229899

Jam buka:
Senin sampai Jumat, 08.30 sampai 17.00

Jam buka:
Senin sampai Jumat: 08.30 sampai 17.30
Sabtu: 08.30 sampai 12.30
(Tutup pada hari Minggu dan Hari Libur Nasional)

Telp.: +65 6773 7888
Email: cancerapptline@nuhs.edu.sg

(Tutup pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional)

Telp.: +65 6394 8803

Jam klinik untuk Helping our Helpers:
Kamis terakhir setiap bulan mulai pukul 14.00 - 17.00

Jam klinik untuk Helping our Helpers:
Setiap Kamis mulai pukul 10.00 - 12.00
Deteksi dini tersedia secara terbatas dan antrian berdasarkan kedatangan.
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Program Helping Our Helpers diselenggarakan oleh Asosiasi Kolposkopi dan Patologi Serviks Singapura, melalui kemitraan dengan Institut Kanker
Universitas Nasional, Singapura (NCIS), Rumah Sakit Ibu dan Anak KK, Organisasi Kemanusiaan Bidang Ekonomi Migrasi, dan Roche Diagnostics.

