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'pASANGAN suami islri 
sUlri) Nv, Aas (211 tall 

" ngcluh. sudah herobat 
kali dan !!.ami-I!anti doktcr agar 

lelapi be-

kualilas. kuantilas. dan gerakan 
yallgbaik. 

~. ISlri dapal mcnghasilkan sci 
It:'Iur yang sella\, 

l Spenna dupal disalllpaikan ke 
dalam vagina pada waktu sengga
rna, unluk kemudian hergerak ma

ngal penting dalam IIlcncnlUkun 
kcbcrhasilan pengoh~lan. Akibal 
kompkl..snya pemt:l'ik'-Aall dan be· 
~arnya biaya lidak j;.rang pasulri 
berh.:nli IIlclal-.ukan pengobalan 
sebelum pemeriksaan &e1esai. 

Selain hailcrscbul pemeriksaan 
dan pengohawlI kcmandulan juga 

ur serla 
ovulasi 
-ranga \\ 

batannya pada Wanita? 

l>emeTik~alln i,JIi ulllllkmelihill 
secara lehti keadean aial-ailit tub!.lh 
di dalam rongga·panggul.terutarna 
alaI rcprodu!tsi: bagian dulam 

rahim dan indung telur. Se
dupal pula memanlau pe

bersanggama dianjurkan berbaring Pemeriksaan dilakukan dengan 
sclama 30 menit. setelah ilu boleh pembiusan. lama pemcriksaan se

nganmembilas dengan air sampai r.twal nginap. setelah 6 jam kemu
masuk ke dalam luOOng vagina. diim iSlri dapat pulang. Oengan 

riksaandcnganmengarnbiJ sediaan hat dan mengetahui kelainan-ke

buhkan 5ama sekali. Untuk pa lnseminlllli buatan dilakukan pa
:pel'gi ke kamar mlli.di, tClapi jn- kitar 30 meni\. Tidak memerlukan 

Dokter akan melakukan pemc- pemeriksaan ini dokter dapal meli

dari pangkal rongga rahim. Apabi- lainan alat reproduksi bagian da

... Pasangnn yang dapal dite sis. kombinasi dan macam peng
mukan kelainanan dan ma.~ih dapat nbalan honnonal diberikan sesuai 
disemhuhkan alau dikoreksi ke
lainannya. 

dengan kebutuhan. 

... Pasangan yang mempunyai 
kelainllri, tetapi tidak dapat disem

sangan ini dianju,rkan untuk adop
si atau mencoba program bayl 
tabung. 

Dcngan demikian pengobatan 

3, I'ctlgobatan dengan tin
dabn khusus dan atau pcmbe
dahan 

a.lnsemlnaSl buatsn 

da dua keadaan. Yaitu bila hasil 
pemeriksaan menunjukkan bahwa 
air mani suami kurang sehingga 
dengan'senggama biasa kemung

suk secara IxnllfUl-lurul ke da/;uII memerlukan waklll I..unjungan ber matangan/penumbuhan folikel la hasil pemeriksaan di bawah mii lam dan juga keadaan rongga kemandulan wanita diOOgi menja-. kinan menghamilkan sangal kOOI.2. Pemeriksa:m lendir leher
rahim. Icndir nwlul rahim paua ulang-ulang. bahkan perlu wawall (gelemhung cairan Y'lIlg hensi sci kroskop dilemukan banyak sel ma- panggul. Keadaan indung lelur da· di tiga OOgian: atau sUllmi tidak mampu menaruh ruhim (uji mukus scrviks '" 
saluran mulul rahim. rongga rJ.him. eara yang menyangkul soal-soal telur) sehingga dap:!1 dilenluk.m ni yang masih hidup aktif. berarti pal dilihat ada lidaknya ovulasi. air maninya ke dalam vagina.lJMS). 1. Konseling dan nasihatdan kenmdi,lIl beI1cmu deng:ln sd pribadi Di sinilah akan diuji kesa saat o\'ula.~i dan saal yang balk un uji pasca sanggama hasilnya baik. keadaan salurari tclur dapal dilen- Keadaan lain adalah bila faklorDad mulul rahim dikduarl.:an sanggamaluk dilakukan inseminasi buatan. 6. Pemeriksaan HSG (His- lukan apakah terbuka atau meng- lendir serviks menjadi penghalang Ielur yang kebeluhUl baru dikduar baran. kClekunan dan kedisiplinall 

Istri-islri yang secara orgatiisSalu minggu yang lalu Ny. Aas kan oleh indung telur (tlvariUIl1), scna kematangan el1l()~i dari pa Pemeliksaan unlllk mengetahui teroralpingografl) alarni sumbatan. masuknya sel man; ke dalallldan fungsionaltidak punya kelalaidioperasi kccil (menurUI dokler Mcngatur senggama itu penling. sutri yang Ixrsangkulan, kelainan pada alat repr(x\uksi bisa Pemenksaan ini unluk menge- Laparoskopi biasanya dilakukan rahim. fnseminasi ini lang,~ung dian. tetapi mempunyai kepribadian : dileropong memakai alaI umuk karena sel telur huoya hidup sela· Pemeriksaan das'ar kemandu dilakukan kapansaja. sedangkan lahui keadaan salurm mulul rahim, sebagai pemeriksaan terakllir da nia.~ulckan ke dalam rongga rahim yangxurang menguntungkan dimengetahui alai reproduksi bagian ma 12-24 jam. sedangkan spenna Ian waniLa unluk memantau. perkembangan rorgga rahim dan saluran telur. lam rangkaian pemeliksaim ke dengan alaI khusus dan air manitinjau dari segikesehatan reproilalam). d.1n ha.~ilnya kedua saluran dapat ber1ahan hidup sampai 7 Selelah memahami proses ter folikel biasanya,rlilakukan pada' apakah ada kelainan atau sumbal, mandulan. Sebelumnya dilakukan yang dipakai adalah air mani yang saal masa subur lendir dubio seperti psikis labil ataulelur Icrganggu akibat perlengke- hali. Setelah sellelur dan spemla jadinya kehamilan, makadapal di han ke-IO. 12. 14 dan 16dari sik- an. Pemeriksaan dilakukan setelah pemeriksaan dasar seperti tersebul sudah diolah a!au dicuci dull! seOeher rahim) lebihjemih. bahkan nerosis. biasllnya akan 
encer. Icbih elaslis, sehing Ius haid. ' , darah haid bersih dansebelum' di ata~ ditambah dengan pemerik belumnya di laboratorium andro• Ian di dalum rongga panggul. Dok iru ben;atu. hasil persenyawaan' ilu pahami bahwa adanya kelainan 

mendapal kesukaran dalarn melaUSG adalah alaI yang menge ovulasi, biasanya dilakukan pada saan darah unluk mengetahui kater menyarankan dilakukan opera akan tumbuh pesat menjadi banyak baik organ is maupun fungsionnl logi.ga mudah dilalui oleh sci mani, lukansanggama. Misalnya ,kesi lanjulull unluk membebaskan sel yang dalam waklu lertemu dan sistem reproduksi wanila da luarkan gelombang suara (bukan han ke-9-IO siklushaiq. HSG di- dar honnon yang diperlukan, na b. Pembedahan mikro untukbahkan sebagai media yang baik adaan-keadaan vaginimus dan dis• perlengketan. Kelika ditanyakan sampai ke dalarn rongga rahim un pal menyebabkan kesulilan umuk sinar ronlgen) yan,g lidal<: merusak lakukan bilatidak ada infeksi di mun demikian untuk pasien yang mengoreksl kelalnan alat kanunluk membantu masuknya sel preuni. Kondisi-kondisi seperti ini' •apakah setelah operdSi bisa hami!. luk kemudian menanamkan diri tetjadinya kehamilan. jaringan lubuh.sekalipun dila vagina dan rongga panggul. datang darl jauh dan sulit unlukmani ke dalam rahim. Jadi pada mel!lerlukan"onseling psikologi dungan.
dokter lidak dapat menjanjikan. dalam seiapul lendir rahim (en- Pemeriksaan kemandulan pada kukan berutang kali. Pemerlksaan Pemeriksaan.HSG dilalcukan pe- kembali pemerlksaan ulallg. ka~ Pembedahan mikro dilakukansaat perkiraan masa subur dokter 2. Pengobatan dengan obat.Pasulli tersebut kebingungan. dan dometrium). . wanita ialah pemeriksaan-pemenk, ini dapal dilakukan melalui din IJ'IOIIt.1lIil dengan. sinal: rontgen 0100 dang-kadang pemeribaan ini lang pada keadaan-keadaan khususakan menguji kualita.~ lendir terse obatan ,,::. :timbu! dilema di salU pihak ingin Pemeriksaan dan pengobalan ke saan untuk mengelahui alau me but dengan menggunakan' uji ding perut Illau vagina. Pemerlk ahli radioIQgi,·.ak.an .tet~pi pe- sung dilakukan tanpamenunggu seperti perlengkllpan .berat alatPengobatan ip.i dibligi dua yaitu mempunyai keturunan. di pihak manduJan merupakan hal yang sa nenlukan kelainan pada organ re saan melalui dinding pertifakan masangan alat-a1at dilakukan oleh J'3Ilgkaian penlerlkSaan yang lain.' kandungan bagian dalarn; misalnyakekentalan, daya membenang dan pengobatan; yang tidak memerlain harus n1<:lakukan pemenksaan ngal kompleks karena dalam pc produksi seorang wanita. baik hasilnya kalau kandung kenc dokter kandungan. Se~elahcairan Pengobatan dasar kemandu perlengk8pan saluran teluT dan inuji daya mendaun pakis yang dili· lukan obathonnonal dan yang(dang dan operasi dengan biaya be laksanaannya akan melibalkan 1. Pemeriksaan suhu basal ing iSlri dalam keadaan penuh. kontrasdisemprotkan peflahan-Ia- Jan wanitahal di bawah mikroskop. HasiJ ma memerlukan' obat hormonal. Peng dung telur yang' menyebabkal1' 
~ar lanpa ada kepastian mendapal berbagai disiplin i1mu kedokteran. badan (SBB). han ke dalarn rongga rahim lalu di- Setelah pemeriksaan dasar selesing-masing uji lersebut dibeli skor Oleh karena ilU, ~jamsebelum obatan bukan honnonal biasanya fungsi reproduksinya terganggu. 
kerurunan. Masih menurul dokter. Oalam hal ini selain seorang ahli Pencatalan suhu basal badan un pemeriksaan. ism diminla meng lakukan pemotretan sehingga cair- sai. maka pada saat itu do'lcter su Pembedahan ini di1akukan dengan kemudian doktcr menentukan baik diberikan pada keadaan infeksi a1atapabila setelah operasi tidak ber kebidanan juga melibalkan ahli luk menget.ahui secara tidak lang habiskan 5 gelas air minum agar an kontras tadi tarnpak memasuki dah dapal menegakkan .diagnosis teknik khusus yang kita sebul pemlidaknya hasil uji tersebul, kandungan. misalnya pemberianhasil Ny.Aas dianjurkan unluk me Endokrinologi Reproduksi. An sung kapail terjadinya pelepasan kandung kencing penuh; Seba salunin mulut rahim, rongga rahim penyebab kemandulan sehingga bedahan mikro dengan menggu3. Biopsi endomentrium (sela antibiotika yang sesuai dengan kungikuli program bayi labung. drologi, Biologi. Radiologi. bah· lelur (ovulasi). Suhu badan diukur liknya bila pemedksaan melillui dan saluran leluruntukkemudian dokter ~udah siap memberikan nakan mikroskop. misalnya operaput lendir rahim) man penyebab infeksi. . Lain halnya dengan Nona Ida kan ahli Psikologi pun perlu dili seliap pagi sepanjang siklus haid vagina. scbaiknya kandung ken bila tidak ada sumbatan dapal ma- pengobatan yang tepal sesuai hasil si luboplasti. dan membebaskanMerupakan pemeriksaan untuk Pengobatan honnonal diberikan (ABG baru lulus SMA). dia kebi batkan di samping ahli-ahli lain mulai han ke-5. dng dalam keadaan kosong. suk.ke dalam rongga perut. Dc- pemeriksaan. " mengelahui ada lidaknya ovulasi pada wanita yang tidak menun· perlengkapan.• 

(pengeluaran telur), bahan peme S. Pemeriksaan ujl Pllsca ngan pemeriksaan ini dokter bisa Ditinjau dari sudut penyebab ke Setelah tindakan operasi ini. kengungan akibal kebablasan pacar sesuai dengan kebutuhan kasus Pencalalan SBB 
jukkan tanda ovuhi.si pada siklus 

nksaan ini diambil dengan meng sanggama, . melihat apakah saluran reproduksi mandulan. secara umum pasangan hamilan diharapkan terjadi Selam~an dengan p!muda yang haru dike yang dihadapi. Oleh karena sifal cara yang sangal 
haidnya dan pada wanita-wanila 

gunakan mikrokuret. Pemeliksaan Imlnya dua bulan yang lalu, seka nya yang kompleks ini maka pada mudah dilakukan untul< menen Pemeliksaan ini bertujuan melli terganggu atau tidal< (penyempitan pasangan mandul ini dapatdibagi bat-Iambatnya I !.ahun. Jika dalam yang menderita endometriosis. Mirang ia sudah terlambat haid I bu pelaksanaannya pemeriksaan dan tukan saat terjadinya oyulasi serta lai pengaruh lendir serviks ler atau sumbalan saluran terutama dalarn tiga kelompok: ' satU lahun belum hamil juga; maini dilakukan kira-kira dua hasil se salnya untuk. memicu pengeluaran 
belum perkiraan datangnya haid, telur, dokter akan' memberikan ka program bayi tabung menjadilan dan melalui tes kencing ter pengobatan kemandulan dapal mudah dilakukan benllang kali se hadap sel mani yang masuk ke saluran telur), 


nyata positif. menimbulkan berbagai masalah lama beberapa siklllS haid. SBB alau hali ke-26 pada seordng wani dalam rahim. Pemeriksaan ini di 7. Pemeriksaan laporoskopi * Pasang~n yang tidak dit~ pilihan yar,tg lerakhir. +
obat yang harus dimakan tepat pa. Dad kasus-kasus di atas, kesu- psikologik dan gangguan kehidu diperiksa liap pagi. segera selelah lakukan pada saat masa subur. , Pemeriksaan ini untuk melihat mukan ~elatnannya sarna sekah.la yang siklus haidnya 28 han. da had ke-5 siklus haid, selama 5 . (kehamilanlfertilita~) hanya pan sosial di samping perlu me bangun lidur (masih berbaring di Setelah bah an yang diamhil dari Suami-ism dianjurkan bersang langsung dengan teropong (la-' Walaupun sekarang pe~g~lo!aan hari. kemudian sanggamll di (Tono Djuwantono, Bagian Ob
lerjadi apabila beberapa ngeluarkan biaya yang rclalif be lempol lidur). Pengukuran di rahim diperiksa di bawah gama kurang lebih 6 janl sebelum poroskop) keadaan alat reproduksi kemandulan sud~ sedemlklan ma lakukan pada harl 13-14 dan 15. stetn dan Ginek%gi Rllma/r Sakit

syarat ini terpenuhi: sar. Karen:! ilu kerj<1 sama dan sa- I;lkukan dengan menggllllakan Icr pemeriksaan dilakukan, Pada bagian dalam dan rongga panggut. JU naltlun maslh ada p~sanganmab dokter dapal Kadang-kadang diberikan juga UmllmBima - Nllxa TCl1ggara
I. Suami dapat menghasilkan pengcrtian antara dokter dan mometcr hasal yang diklakkan di waklu hersanggamajangan meng melalui sayatan kedl di bawah yang tldak dltemukan ke1amannya ada lidaknya ovulasi obat sunlikan bila diperlukan (mi Baral).

sperma hel benih pria) dengan merupakan faktor yang sa- t'lawah lidah dalam keadaan bibir gunakan hahan 'pelicin. selesai pusar. (10-15%).haid saal ilu. salnya humegon). selanjutnya do-

TTlk i !a".~~~V~~~"1"I!(~".~''';,,,,,••••••••••_.______________----
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