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KESEHATAN PEREMPUAN ADA DITANGAN ANDA 

Di dunia, jutaan perempuan tinggal di pedesaan atau di perkotaan, dimana tidak ada Dokter 

atau pelayanan kesehatan tidak terjangkau oleh mereka. Banyak perempuan yang menderita 

sakit dan meninggal sia-sia, karena mereka tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan atau 

tidak mendapat  informasi yang jelas dan berguna bagi kesehatan. 

Buku ini ditulis bagi perempuan-perempuan tersebut dan bagi siapapun yang berniat 

memperbaiki kesehatan perempuan. Dengan menggunakan kata-kata sederhana dan 

ratusan gambar, buku ini memberikan informasi tentang kesehatan perempuan dalam arti 

yang luas. Kami berharap, setiap orang, terutama remaja putri, perempuan, serta petugas 

kesehatan bisa memperoleh manfaat dari buku ini dan bahkan bisa bermanfaat untuk 

menyelamatkan hidup perempuan. Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi kepada 

perempuan  sebanyak mungkin dan di berbagai daerah. 

Buku ini tidak dikarang sendiri oleh kami. Agar buku ini bisa digunakan dengan baik, kami 

bertanya kepada para perempuan di berbagai tempat di dunia: tentang kebutuhan mereka 

akan kesehatan, tentang keyakinan mereka, tentang kebiasaan-kebiasaan yang mereka 

lakukan dan tentang apa yang mereka sangat perlukan untuk dmasukkan kedalam buku ini. 

Perempuan-perempuan dari berbagai negara bertemu dalam kelompok-kelompok untuk 

membicarakan topik-topik kesehatan dan mengirimkan kepada kami hasil pembahasannya. 

Hal ini menunjukan kepada kami bahwa meskipun pelayanan kesehatan perempuan 

seringkali berfokus kepada kesehatan reproduksi, para perempuan ini berpendapat bahwa 

topik-topik yang lain juga sama  pentingnya bagi  kesehatan mereka. Dengan demikian, buku 

ini  meliputi cakupan yang luas dari isu-isu yang berpengaruh pada kesehatan perempuan. 

Para perempuan tersebut juga membantu kami menulis buku ini. Suara mereka, pengalaman 

mereka, dan cerita mereka membantu tersusunnya buku ini. Kami dipandu oleh komentar 

mereka tentang apa yang paling menolong, apa yang kurang jelas, dan apakah informasi ini 

akan bermanfaat untuk masyarakatnya. 

Jika anda bisa membaca, mungkin anda bisa membacakan buku ini bagi mereka yang tidak 

bisa membaca. Jika anda mengetahui ada orang lain yang  kurang baik kesehatannya, 

bagikanlah informasi dari buku ini kepada mereka---buku ini tidak dimaksudkan untuk dibaca 

hanya oleh seorang perempuan. Seperti yang kami temukan, aksi-aksi dan ide-ide yang 

dapat memecahkan masalah kesehatan perempuan, serta bekerjasama dan belajar satu dari 

yang lain, merupakan bagian yang penting dan sangat diperlukan dalam suatu perubahan. 

(Pengantar dari penerbit Hesperian Foundation, Berkeley, California, USA) 
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