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PENDAHULUAN

PMS

P : PENYAKIT

M : MENULAR

S : SEKSUAL

PMS adalah infeksi atau

penyakit yang di tularkan melalui

hubungan seks (oral, anal, vagina)

atau penyakit kelamin atau infeksi

yang di tularkan melalui

hubungan seks

Definisi

Media Penularan:
1. Handuk

2. Pakaian

3. Alat 2 yang dipakai dibadan & bersentuhan dengan produks: 

thermometer

4. Transfusi darah





Klasifikasi / Jenis PMS yg disebabkan virus

2. Kandiloma akuminata

3. HIV. AIDS

1. Herpes  genital 

• Disebabkan oleh Human

Papilloma Virus (HPV).

• Ditularkan melalui oral 

seks dan alat kelamin atau

dari kulit ke kulit. 

• Gejala : benjolan

berwarna kemerahan yang 

tidak sakit,/ kutil yang 

menyerupai bunga kol

yang tumbuh pada 

kelamin, anus, dan 

tenggorokan

• Dapat membesar

membentuk seperti

jengger ayam dan dapat

menutupi kemaluan.

• HIV (human immune 

deficiency virus):

retrovirus yang ditularkan

secara seksual, melalui

perlengkapan alat suntik

yang digunakan

bersama/transfusi darah) 

atau dari ibu ke bayinya

selama kehamilan, 

kelahiran/ menyusui. 

• AIDS (acquired immune

deficiency syndrome):

komplikasi dari HIV. yaitu

kumpulan penyakit dan

paling banyak menjadi

penyebab kematian

• Infeksi yang 

disebabkan virus 

herpes simpleks

tipe 1 (HSV-1) atau

tipe 2 (HSV-2). 

• Tipe 1 biasa

ditemukan di 

daerah mulut (tipe

2 dapat ditularkan

melalui kontak

seksual antara

orang yang sudah

memiliki virus 

dalam tubuhnya



PMS yg disebabkan protozoa

1. Vaginitis

Infeksi pada 

vagina yang 

ditandai dengan

gatal di vagina 

dan keputihan. 

Tetapi keputihan

normal yang 

dialami berbau

tidak sedap

2. Uretritis

• Peradangan pada uretra, 

yaitu saluran yang 

membawa urine dari

kandung kemih ke luar

tubuh. 

• Peradangan

menyebabkan nyeri atau

rasa seperti terbakar saat

buang air kecil. 

• Dapat terjadi pada siapa

saja, tetapi kondisi ini

lebih sering dialami oleh 

wanita.



Kandidiasis

Merupakan saprofit yang pada 

keadaan biasa tidak

menimbulkan keluhan gejala, 

tetapi pada keadaan tertentu

menyebabkan gejala infeksi

mulai dari yang ringan hingga

yang berat dan dapat

memberikan gejala : gatal pada 

genitalia yg dapat menyebabkan

iritasi di bibir kemaluan dan 

berbau khas, akibat dari penyakit

ini dapat mempermudah

penularan HIV/AIDS

Pedikulosis pedis

PMS kr parasitPMS yg disebabkan jamur

• Infeksi kulit pd mns & 

binatang.penularannya melalui

(benda) : sisir, bantal, kasur, 

topi.[1]

• Gejala “ gatal di kulit kepala, dan 

terdapat bercak berwarna abu

atau kebiruan .bercak hitam pada 

celana dalam berwarna putih

yang terlihat saat bangun tidur

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedikulosis#cite_note-Djuanda-1


Klasifikasi / Jenis PMS yg disebabkan bakteri

2. Sifilis/raja singa

3. Ulkus Mole

1. Gonorea
• Terjadi di genital. Sering

pada daerah tropis dan

subtropis. pada wanita

dan laki, yang tidak

disunat dialami oleh

kelompok sosial ekonomi

yang rendah, terutama

pada pekerja seks.

Adanya ulkus mole dapat

menjadi faktor risiko yang

penting dalam

penyebaran virus HIV.

• Gejala: nyeri. Pada wanita

nyeri saat buang air kecil

dan adanya cairan keluar

dari vagina. Luka ini dapat

meluas

• Ditularkan melalui

kontak langsung

dengan luka yang 

terinfeksi melalui

benda mati, melalui

tangan yang 

terkontaminasi.

• Gejalanya : Lubang

kencing keluar cairan

putih,kuning kehijauan, 

gatal panas, bengkak

(lubang kencing) dan 

nyeri pada saat buang

air kecil

• .

• Penularannya melalui

hubungan kelamin atau

sentuhan kulit/ lender 

mulut yang lecet

• Kuman dapat menembus

plasenta & dapat

menginfeksi janin. 

• Gejala :luka pada 

kemaluan tanpa rasa 

nyeri, biasanya tunggal, 

bintil/bercak merah di 

tubuh, tanpa gejala klinis

yang jelas, kelainan

syaraf, pembuluh darah

dan kulit



• Terjadi pada yang aktif

berhubungan seksual, 

baik secara vaginal atau

anal.

• Gejala: munculnya

benjolan merah

berukuran kecil yang 

tidak terasa nyeri di area 

kelamin. bertambah

besar secara perlahan, 

kemudian pecah dan 

membentuk luka.

• Jika dibiarkan tanpa

pengobatan, luka dapat

menjadi jaringan parut

5. Limfogranuloma venereum 4. Granuloma ingunal

• Infeksi kulit pd mns & 

binatang, penularannya

melalui (benda) : sisir, 

bantal, kasur, topi.

• Gejala : gatal di kulit

kepala, dan terdapat

bercak warna abu atau

kebiruan , bercak hitam

pada celana dalam yang 

terlihat saat bangun tidur



BAHAYA PMS SECARA UMUM

1. Kebanyakan PMS dapat menyebabkan sakit, 

kemandulan, keguguran, kanker leher rahim dan 

sebagainya.

2. Beberapa PMS dapat merusak penglihatan, otak

dan hati.

3. PMS dapat menular pada bayi dan menyebabkan

rentan terhadap HIV/AIDS

4. Beberapa PMS sulit &tidak bisa disembuhkan .



:

1. Hindari berganti-ganti pasangan

2. Gunakan aikon yang steril

3. Hindari kontak langsung dengan penderita

4. Jaga personal hygien

5. Lakukan pemeriksaan terhadap pasangan

tetap

CARA MENGHINDARI PMS



Pencegahan PMS

2. Kebersihan alat reproduksi
1. Meningkatkan Ketahanan

Keluarga melalui pesan

kunci:

A: Abstinance : Tidak

berhub. Seksual sebelum

menikah

B : Be faithfull : Saling

setia pd pasangan yg sah

C : Condom : Gunakan

kondom apabila

salah satu pasangan

beresiko terkena IMS 

atau HIV / AIDS

D : Drugs : Hindari

pemakaian Narkoba

E : Equipment : Mintalah

peralatan kesehatan yg

steril

a. Mencuci vagina setiap hari dengan

cara membasuh dari arah depan

(vagina) kebelakang (anus) secara

hati-hati menggunakan air bersih

yang langsung dari kran setiap

setelah BAKdan mandi.

b. Mengeringkan alat kelamin dengan

handuk / lap bersih, / tisu setelah

BAK dan BAB untuk

menghindari suasana lembab yang

dapat menyebabkan jamur mudah

berkembang.



Lanjutan Pencegahan PMS

Lanjutan

Lanjutan kebersihan alat reproduksi

f. Saat menstruasi

dianjurkan mengganti

pembalut 4-5 kali

sehari atau setelah

buang air kecil dan

mandi untuk

menghindari jamur

dan bakteri.

Sebaiknya memilih

pembalut yang

berbahan lembut,

dapat menyerap

dengan baik, tidak

mengandung bahan

yang dapat

menimbulkan alergi

seperti parfum dan

gel, dan melekat pada

pakaian dalam.

c. Mengganti celana dalam minimal 2 kali

sehari. Celana yang digunakan harus

terbuat dari bahan yang menyerap

keringat dan tidak ketat karena dapat

menyebabkan iritasi, penggunaan

celana luar dan celana dalam yang ketat

juga dapat meningkatkan kelembaban

yang mendukung perkembangbiakan

bakteri dan jamur patogen.

d. Hindari bertukar pakaian dalam dan 

handuk karena dapat berpotensi

menularkan penyakit.

e. Dianjurkan mencukur rambut kemaluan

secara berkala agar tidak berpotensi untuk

ditumbuhi jamur dan kutu dapat menjadi

sarang mikroorganisme pathogen/penyakit



Lanjutan

g. Dianjurkan tidak

menggunakan sabun

antiseptic setiap hari dan 

secara berlebihan karena

berbahaya bagi kesehatan

vagina karena dapat merusak

keseimbangan yang ada

sehingga dapat

memungkinkan terjadinya

infeksi.

3 Mencegah transfusi darah yg

belum di screening

4 Berhati-hati untuk

menangani segala hal yg

tercemar oleh darah segar

5 Mencegah pemakaian alat-

alat tajam yang tidak steril

6 Segera memeriksakan diri

bila timbul gejala-gejala IMS 

yg dicurigai.
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