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TUJUAN IVA CSW

1. Meningkatkan Cakupan pemeriksaan IVA

2. Menemukan IVA Positif sejak dini





Kanker Mulut Rahim dapat dideteksi secara dini 
dengan cara yang sangat mudah, murah bahkan 
gratis yaitu dengan :

IVA
(INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT)

Namun demikian minat wanita untuk melaksanakan
pemeriksaan tersebut masih sangat rendah



Kemenkes, 2016



Profil kes dinkes provinsi 2017



Dinkes Kab. Nganjuk 2017





Hasil dari survey pedahuluan didapatkan pengetahuan 

masyarakat tentang kanker mulut rahim dan 
pemeriksaan IVA cukup bagus akan tetapi ditemukan 
beberapa penyebab lain yang membuat masyarakat 

enggan melakukan pemeriksaan IVA sehingga 
membuat prilakunya tidak bagus, yaitu :

1. Adanya rasa takut
2. Adanya rasa malu
3. Jarak tempuh terlalu jauh



1. MEMBENTUK CLUB 
SAYANG WANITA

Melihat fakta di atas, 
pada awal 2018 
Puskesmas Berbek 
mengatasinya melalui 
kegiatan  CLUB 
SAYANG WANITA 
(CSW)



Club Sayang Wanita (CSW) 
adalah sebuah kelompok 
yang beranggotakan kader 
kesehatan yang diambil dari 
setiap 1 posyandu 1 orang 
kader dengan 3 kegiatan :

1. MARKETING IVA
2. TEROPONG IVA
3. KALENDER IVA



MARKETING IVA

Promosi yang 
menekankan adanya 
pelayanan IVA di 
setiap desa, ramah, 
profesional dan privasi 
baik dari segi hasil 
maupun tempat hal ini 
bisa mengatasi 
masalah jarak tempuh, 
rasa takut dan malu 
yang masih menjadi 
kendala



TEROPONG IVA

Monitoring dengan 
mencatat sasaran wilayah 
masing-masing kedalam 
register (buku teropong 
IVA) kemudian  menandai 
antara yang sudah / belum 
periksa



KALENDER IVA

menjadwalkan sasaran 
yang belum periksa 
kedalam buku kalender 
IVA



2. MEMBENTUK MITRA

A. MOU TP-PKK
Kegiatannya :
a. Sebagai tenaga koseling IVA 

di setiap desa bagi sasaran 
yang sudah dimasukan 
kedalam buku kalender IVA 
oleh kader csw.

b. Melaporkan hasil konseling 
IVA ke ketua TP-PKK 
kecamatan setiap bulan 
pada saat pleno PKK.



B. MOU SELURUH KEPALA DESA

Tugasnya :
a. Memberikan undangan periksa 

IVA kepada sasaran yang 
sudah dikonseling oleh ketua 
TP-PKK

b. Memberikan insentif kepada 
kader csw melalui dana desa



Dengan adanya MOU dengan TP-PKK dan Kepala 

desa yang merupakan publik figur dimasyarakat seolah 

tidak memberi ruang kepada masyarakat untuk 

menolak periksa IVA, pemeriksaan IVA yang awalnya 

terasa terpaksa karena memenuhi anjuran akhirnya 

menjadi sebuah kebutuhan.



Selain membentuk 
kader CSW, MOU dengan 
PKK, MOU dengan kepala 
desa, Puskesmas juga 
bekerja sama dengan 
kelompok pengajian 
Patayat dan Muslimat NU 
dengan mengadakan 
pemeriksaan IVA 
ditempat-tempat 
pengajian menggunakan 
mobil IVA



TUGAS BIDAN DESA :
1. Melakukan 

pemeriksaan IVA setiap 
bulan di pustu dan 
polindes-polindes

2. Melaporkan cakupan 
IVA setiap bulan ke 
Puskesmas

3. Merujuk ke Puskesmas 
bagi sasaran yang 
hasil IVA nya dicurigai 
positif



TUGAS DOKTER KONSULTAN

¡ Melakukan pemeriksaan kepada 
sasaran yang di rujuk ke Puskesmas

¡ Melakukan cryo therapi kepada 
sasaran sesuai indikasi





Dengan ditemukannya IVA 
Test Positif, penanganan 

bisa dilakukan secara dini 

sehingga mencegah wanita 
jatuh ketahap kanker, 

dengan demikian bisa 
menekan angka kematian 

akibat kanker mulut rahim 



KRITERIA DESA IVA

DESA IVA PLATINUM : CAKUPAN IVA 90-100 DARI 
TARGET

DESA IVA GOLD/EMAS : CAKUPAN IVA 80-90 DARI 
TARGET

DESA IVA PERAK/SILVER : CAKUPAN IVA 70-80 DARI 
TARGET

PEMBERIAN  PENGHARGAAN 






