
Pemeriksaan Genitalia Eksterna dan Interna

Tujuan

 Mampu melakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan interna
 Mampu mengenali anatomi alat kelamin perempuan

Ilustrasi KasusNy. I usia 30 tahun datang dengan keluhan keputihan yang disertai dengan rasagatal sejak 7 hari yang lalu. Pasien mengaku keputihan tersebut berbau amisterutama setelah berhubungan seksual dengan suaminya. Pasien menyangkalpernah mendapat pengobatan untuk penyakit menular seksual. Tidak ada riwayatpenyakit lain sebelumnya. Pasien sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan apapunselain obat kontrasepsi oral.Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/menitdan suhu tubuh dalam batas normal. Pemeriksaan jantung dan paru dalam batasnormal.
Daftar Tilik Pemeriksaan Genitalia Eksterna dan InternaPemeriksaan fisik genitalia termasuk prosedur rutin yang harus dikerjakan padapenderita dengan indikasi kelainan genitalia. Alat kelamin luar terdiri dari monspubis, klitoris, labia mayora, dan labia Minora. Alat kelamin dalam terdiri darivagina, uterus, ovarium, dan tuba fallopi
No. Keterangan

PEMERIKSAAN GENITAL LUAR

1. Ibu diinstruksikan untuk mengosongkan kandung kemih sebelum
pemeriksaan

2. Meminta ibu untuk menaruh kedua tumit pada dudukan. Jika tidak
ada dudukan, membantu ibu menaruh kedua kakinya di tepi luar
ujung meja. Tutupi ibu dengan selimut atau kain.

3 Mencuci tangan dengan air sabun sampai bersih dan dikeringkan
dengan kain bersih dan kering, atau dianginkan.

4. Menyalakan lampu/senter dan mengarahkan ke daerah genital.



5. Memakai sepasang sarung tangan periksa yang baru atau telah di-
DTT.

6. Pemeriksa duduk pada kursi yang telah disediakan, menghadap ke
aspektus genitalis

7. Menyentuh paha sebelah dalam sebelum menyentuh daerah genital
ibu

8. Ambil kapas, basahi dengan larutan antiseptik kemudian usapkan
pada daerah vulva dan perineum

9. Memperhatikan labia, klitoris dan perineum apakah terdapat parut,
lesi, inflamasi atau retakan kulit.

10. Dengan memisahkan labia majora dengan dua jari, memeriksa labia
minora, klitoris, mulut uretra dan mulut vagina

11. Mempalpasi labia minora. Lihat apakah terdapat benjolan, cairan,
ulkus dan fistula. Rasakan apakah ada ketidakberaturan atau
benjolan dan apakah ada bagian yang terasa nyeri

12. Memeriksa kelenjar Skene untuk melihat adanya keputihan dan
nyeri. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, masukkan jari
telunjuk ke dalam vagina lalu dengan lembut mendorong ke atas
mengenai uretra dan menekan kelenjar pada kedua sisi kemudian
langsung ke uretra.

13. Memeriksa kelenjar Bartholin untuk melihat apakah ada cairan dan
nyeri. Masukkan jari telunjuk ke dalam vagina di sisi bawah mulut
vagina dan meraba dasar masing-masing labia majora. Dengan
menggunakan jari dan ibu jari, mempalpasi setiap sisi untuk mencari
apakah ada benjolan atau nyeri.

14. Meminta ibu untuk mengejan ketika menahan labia dalam posisi
terbuka. Periksa apakah terdapat benjolan pada dinding anterior
atau posterior vagina.

PEMERIKSAAN GENITALIA DALAM

1. Inspeksi vagina dan serviks dengan menggunakan spekulum

2. Pilih ukuran yang tepat dari spekulum, hangatkan dan beri lidocain



gel
3. Masukan spekulum melalui orificium vagina dengan arah sejajar

introitus da tertutup, lalu dorong bilah ke dalam lumen vagina
4. Setelah cukup dalam, putar spekulum 900 hingga tangkainya ke arah

bawah
5. Atur bilah atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bilah

atas bawah (hingga masing-masing bilah menyentuh dinding atas
dan bawah vagina)

6. Tekan pengungkit bilah sehingga lumen vagina dan porsio tampak
jelas

7. Memindahkan lampu/senter sehingga dapat melihat leher rahim
dengan jelas

8. Perhatikan karakteristik mukosa, ukuran dan warna porsio, dinding,
sekret vagina atau forniks.

9. Perhatikan adanya abnormalitas struktur

10. Memeriksa leher rahim apakah curiga kanker serviks atau terdapat
servisitis, ektopion, tumor, ovula Naboti atau luka

11. Bila pemeriksaan visual telah selesai, lepaskan pengungkit dan
pengatur jarak bilah, putar tangkai 900 keatas (hingga bilah sejajar
dengan arah introitus) kemudia keluarkan spekulum.

12. Lakukan dekontaminasi dengan meletakkan spekulum dalam larutan
klorin 0.5 % selama 10 menit


