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Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual 
demi kemaslahatan pasien

Mengapa kita perlu tahu 
tentang AIDS

Ÿ

Æ AIDS adalah penyakit mematikan.

Æ AIDS merupakan penyakit menular 

seksual dengan kontaminasi darah 

yang tercemar virus HIV

Æ Belum ada obatnya atau vaksin 

pencegahan

Æ Yang paling banyak terjangkit 

adalah mereka yang berprilaku  

seksual menyimpang

Æ AIDS dapat menyerang semua 

orang tanpa pandang bulu

Æ Sebelum menderita AIDS, seseorang 

akan terkena virus HIV dulu, dan 

akan menjadi pembawa dan 

penular HIV

Æ AIDS membuat sengsara, bukan 

saja penderita, tetapi juga keluarga 

dan masyarakat.

Tes HIV adalah 
satu-satunya 

cara untuk 
mendapatkan 

kepastian 
tertular HIVatau tidak

Sering orang yang 
telah ditulari HIV tidak 
menampakkan gejala 

HIV, jika belum 
melakukan tes HIV 

orang tersebut tidak 
tahu bahwa dia sudah 
tertular HIV, dan dapat 

menularkan kepada 
orang lain.



AIDS

Apakah AIDS itu ?

Bagaimana penularan AIDS

AIDS sudah menyebar keseluruh dunia, 

termasuk Indonesia ,  k ita  harus 

bertindak sekarang juga, penundaan 

berarti bencana.

AIDS (Acquared Immuno Deficiency 

Cyndrom) yaitu penyakit yang 

disebabkan oleh virus yang disebut 

HIV (Human Immuno Deficienci Virus) 

yang merusak sistem kekebalan 

tubuh manusia

Ü Apabila virus HIV sudah 

merusak sistem kekebalan 

tubuh seseorang, maka 

serangan penyakit yng 

biasanya tidak 

berbahayapun akan 

menjadi berbahaya, 

bahkan mematikan.

Ü Banyak kasus penderita 

AIDS yang meninggal, 

namun bukan semata 

mata karena virus HIV, 

tetapi penyakit lain yang 

sebenarnya bisa sembuh 

seandainya daya ahan 

tubunya tidak dirusak oleh 

virus HIV

Cairan tubuh penderita AIDS yang 
berpern dalam penularan adalah : 

Ä Darah

Ä Cairan sperma

Ä Cairan vagina

Ä Dan bagian-bagian lain yang 
tercemar virus HIV

Cara penularan AIDS terutama melalui :

Ä Hubungan seks, baik sejenis maupun 
berbeda kelamin dengan penderita 
AIDS.

Ä Jarum suntik, Akupuntur, Tato, Lecet, 
Luka, Goresan, Alat cukur bekas di 
pakai penderita AIDS.

Ä Tranfusi darah, dengan darah yang 
tercemar virus HIV

Ä Kehamilan ibu yang terinfeksi virus 
HIV dapat menulari janin/ bayinya.

Ä Pertolongan persalinan yang 
tercemar HIV.

Apakah gejala AIDS

Demam yang tidak mau sembuh 
tanpa sebab yang jelas. 

Ä Diare lebih dari satu bulan tanpa 
sebab yang jelas.

Ä Berat badan menurun secara 
drastis (cepat)

Ä Batuk-batuk dan sesak nafas 
berkepanjangan.

Ä Bercak merah kebiruan pada kulit.

Ä Bercak putiih atau luka di mulut.

Ä Pembesaran kelenjer di leher, 
ketiak, lipat paha tanpa jelas

ª Berjabat tangan, bersentuhan 

badan, bersentuhan pakaian, atau 

barang-barang penderita AIDS.

ª Gigitan serangga.

ª Berciuman pipi.

ª Hidup serumah dengan penderita 

AIDS

ª Makan dan minum bersama.

ª Berenang bersama sama di kolam 

renang.

ª Menggunakan WC yang sama.

AIDS tidak menular karena
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