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PEMERIKSAAN LABORATORIUM
PRA NIKAH
Pemeriksaan
penting
dan
pasangan.

kesehatan
dianjurkan

Dengan

melakukan

pra
bagi

Pemeriksaan pra nikah ini dimulai dengan
wawancara singkat tentang riwayat kesehatan
untuk mengetahui penyakit yang pernah anda
derita, riwayat kesehatan keluarga anda seperti
kanker, diabetes melitus, epilepsi dan penyakit
yang diturunkan secara genetik.

Jenis pemeriksaan laboratorium apa yang
sebaiknya dilakukan?
1. Ingin mengetahui adanya penyakit yang mengidap pada pasangan dilakukan pemeriksaan
hematologi lengkap dengan retikulosit, feritin,
urin lengkap, uji faal hati, faal ginjal, proﬁl
lemak, HbA1c, HBsAg dan anti-HCV.
2. Kelainan laboratorium yang mempengaruhi
reproduksi seperti pemeriksaan TORCH yaitu
untuk mengetahui pasangan telah terpapar
dengan Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus, VDRL, TPHA dan HIV.
3. Kelainan laboratorium dapat mendeteksi
penyakit yang diturunkan dari salah satu atau
kedua orang tua antara lain pemeriksaan
analisa hemoglobin untuk mendeteksi adanya
kelainan
hemoglobinopati,
aktiﬁtas
glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)
untuk mengetahui adanya anemia hemolitik,
pemeriksaan prothrombin time (PT) dan
activated partial thromboplastin time (APTT)
untuk menjaring kemungkinan adanya kelainan
hemostatis khususnya penyakit hemoﬁlia dan
von Willebrand.

Dokter perlu mengetahui pula keadaan lingkungan sekitar dan kebiasaan anda sehari – hari
apakah anda perokok, pengguna narkoba dan
lain – lain.

Selain itu sebaiknya pemeriksaan laboratorium
dilengkapi dengan pemeriksaan foto dada. Semua
pemeriksaan tersebut diatas dapat dilakukan di
Laboratorium Klinik Utama Bio Medika.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah ini dilanjutkan dengan pemeriksaan ﬁsik untuk mengetahui
adanya kelainan ﬁsik pada anda termasuk tekanan
darah, jantung, paru dan tanda ﬁsik lain seperti
anemia, asma serta kelainan pada kulit.

Daftar pustaka :

di bidang kesehatan dan bila diketahui setelah
pemeriksaan ada hal - hal yang mengganggu
dapat segera diatasi.
nikah
kedua

pemeriksaan
laboratorium
maka anda dan

Kelainan yang bisa terjadi pada pra nikah
adalah penyakit yang telah diidap sebelum menikah, penyakit infeksi yang mempengaruhi
reproduksi serta penyakit yang diturunkan dari
orang tua ke anak.

pasangan
melakukan
tindakan
pencegahan
terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang
bersifat genetik. Pada kenyataannya persiapan ini
sering kali diabaikan dan diremehkan serta tidak
mendapatkan prioritas.
Berbagai alasan dikemukakan seperti biaya
pemeriksaan yang relatif tinggi, menyita banyak
waktu, menambah kesibukan dan mengancam
kelangsungan hubungan itu sendiri, apabila hasil
uji kesehatan menunjukkan kelainan yang cukup
serius pada kondisi medis berdua.
Anda dan pasangan akan memperoleh
kesiapan mental serta mengetahui jika adapenyakit atau kelainan yang nantinya dapat segera
ditanggulangi bersama, khususnya menyangkut
masalah kesehatan, reproduksi dan kelainan
genetika.
Dengan pemeriksaan kesehatan pranikah ini
akan meningkatkan kualitas calon keluarga

Kapan pemeriksaan ini dapat dilakukan?
Tidak ada batas waktu untuk menjalankan peme
riksaan kesehatan pranikah. Anda dapat melakukan kapan saja selama pernikahan belum berlangsung. Sebaiknya sebelum pemeriksaan laboratorium lengkap ini dilakukan, anda menghubungi
atau berkonsultasi dengan Dokter anda.
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