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Peduli Kesehatan dengan Deteksi Dini Kanker Payudara

chicmagz.com - Kanker payudara merupakan kanker dengan jumlah terbanyak dan menjadi salah satu penyebab
kematian utama akibat kanker. Menyadari hal ini, Yayasan Kanker Indonesua cabang DKI Jakarta (YKI DKI) bermitra
dengan pihak Roche Indonesia meluncurkan program kampanye deteksi dini kanker payudara
lewat SADARI(pemerikSAan payuDAra sendiRI). SADARI merupakan upaya deteksi dini dan terapi dini kanker payudara
yang dapat dilakukan masing-masing individu.
“Kemajuan teknologi diagnosis dan pengobatan saat ini mampu membedakan jenis-jenis kanker payudara dan
memberikan pilihan terapi yang sesuai dengan jenis kanker payudara yang diderita pasien. Jika diterapi pada stadium
dini, akan memberikan peluang kesembuhan bagi pasien kanker payudara. Kami yakin, kesinambungan upaya promotif,
deteksi dini serta jaminan ketersediaan akses pengobatan sejak stadium dini akan membuahkan hasil positif dalam upaya
pengendalian kanker payudara,” ungkap Veronica Tan Basuki Tjahaya Purnama selaku Ketua Yayasan Kanker Indonesia
cabang DKI jakarta saat peluncuran program kampanye SADARI di Balai Kota Jakarta pada 3 April 2014.
Salah satu pasien kanker payudara, Shanti Rosa Persada yang turut hadir dalam acara ini juga membagi
pengalamannya dalam menghadapi sel kanker payudara. Shanti yang tergabung dalam komunitas Lovepink Indonesia
yang mendukung para perempuan penderita kanker payudara ini mengaku bahwa selama berperang dengan penyakitnya
ia terus mengikuti rekomendasi pengobatan dari dokter secara disiplin dan mengajak para perempuan untuk berani
memeriksakan kesehatan payudara sejak dini. “jika diketahui sejak dini, pengobatan akan lebih sederhana dan biayanya
lebih kecil dengan peluang mencapai kesembuhan yang besar,” tegas Shanti,
Kampanye yang mempunyai tujuan untuk mengedukasi masyarakat seluas-luasnya untuk peduli dengan kanker
payudara yang dapat dideteksi sejak dini ini diakui mempunyai peluang besar untuk sembuh. Kepala Instalasi Deteksi
Dini dan Onkologi Sosial Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Walta Gautama, Sp. B (K) Onk menjelaskan bahwa peluang
pasien kanker payudara stadium dini bisa mencapai kesembuhan hingga 95%.
(Hana Khatimatunnisa)

