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TEKNIK ANAMNESIS PASIEN INFERTILITAS

1. Pendahuluan

Definisi yang paling umum diterima 
untuk istilah infertilitas adalah tidak 
adanya kehamilan sesudah 1 tahun 
melakukan hubungan seksual tanpa 
proteksi. 1, 2 Infertilitas terjadi pada 15% 
pasangan usia reproduktif. Di Jawa Barat 
tahun 2004 diperkirakan sekitar 10-
15% dari jumlah penduduk mengalami 
masalah infertilitas. Prevalensinya tetap 
selama 50 tahun terakhir, meskipun 
telah terjadi pergeseran etiologi dan 
umur populasi pasien. 3

Perbaikan pengobatan infertilitas 
telah memberikan banyak pasien 
keberhasilan untuk memiliki anak. 
Teknologi baru dan maju ini mencakup 
fertilisasi in vitro (IVF), injeksi sperma 
intrasitoplasmik (ICSI), dan prosedur-
prosedur terkait lainnya dalam Teknik 
Reproduksi Berbantu (TRB).

Fertilitas didefinisikan sebagai 
kapasitas bereproduksi. Istilah ini harus 
dibedakan dari fekundabilitas, yang 
berarti kemungkinan untuk mendapat 
kehamilan setiap bulannya, dan 
fekunditas, yang berarti kemampuan 
untuk mendapatkan lahir hidup 
dalam satu siklus menstruasi. Tingkat 
fekundabilitas pada pasangan normal 
±0,22/bulan. Tingkat fekunditas yang 
diestimasi yaitu± 0,15–0,18/bulan, yang 
menggambarkan tingkat kehamilan 
kumulatif 90%/tahun.4

Berbeda dengan pandangan umum, 
sekilas insiden infertilitas relatif tidak 
berubah selama 3 dekade terakhir. 
Tetapi evaluasi dan terapi infertilitas 
telah berubah secara dramatis. Tiga 
perkembangan besar mempunyai 

dampak yang paling besar. Pertama 
yaitu pengenalan dari fertilisasi in vitro 
(IVF), dan teknologi bantu reproduksi 
lainnya. Reproduksi Berbantu (TRB) 
telah memberikan peranan untuk 
mempelajari proses reproduksi 
memberikan jalan yang baru, bahkan 
lebih dan memperbaiki prognosis 
terhadap banyak pasangan infertil, 
terutama pada pasangan yang berkaitan 
dengan kerusakan tuba yang berat 
atau faktor pria. Kedua , perubahan 
demografik yang berakibat lebih banyak 
jumlah wanita yang berusaha hamil 
pada usia yang lebih tua saat kesuburan 
secara biologi berkurang. Ketiga, TRB 
yang maju dan perhatian mengenai 
kaitan usia-penurunan kesuburan telah 
menarik perhatian dan meningkatkan 
kesadaran terhadap infertilitas 
dan pengobatan modern. Sebagai 
akibatnya, pasangan infertil lebih 
cendrung mencari nasihat, evaluasi, 
dan pengobatan dan jumlahnya terus 
meningkat setiap tahun.

Berhubungan dengan hal tersebut 
diatas makalah ini akan membahas 
mengenai teknik anamnesis yang umum 
digunakan pada pasangan infertilitas 
yang strukturnya didasarkan pada 
pengalaman empiris dan evidence 
based medicine.

2. Tinjauan Evidence Based 
Medicine 

Evidence-based medicine (EBM) 
adalah penerapan hasil-hasil penelitian 
dalam lingkup perawatan kesehatan. 
Hal inin diharapkan akan meningkatkan 
kualitas dan konsistensi perawatan 
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