
     
Yuk, Kenali dan Hindari HIV dan AIDS 
Untuk Jakarta Sehat Terhindar dari HIV dan AIDS!

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh 
manusia. ODHIV (Orang dengan HIV) adalah orang yang tubuhnya telah terinfeksi  HIV. 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan gejala penyakit yang diakibatkan 
oleh hilangnya atau menurunnya kekebalan tubuh karena HIV.  

Bagaimana HIV menular:
1. Melalui kontak darah, karena pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi  
HIV.
2. Melalui kontak darah dengan transfusi  darah yang terinfeksi  HIV.
3. Melalui kontak langsung bagian tubuh yang terluka dengan darah orang yang terinfeksi  HIV. 
4 . Melalui cairan ke lamin (air mani dan cairan vagina) dalam hubungan seksual. 
5 . Melalui  proses kehamilan ibu yang terinfeksi  HIV kepada janin.
6. Melalui proses persalinan dan proses menyusui ibu yang terinfeksi  HIV kepada anaknya 

Pencegahan penularan HIV:
1. Hindari hubungan seks berganti-ganti pasangan.
2. Gunakan kondom apabila  salah satu pasangan terinfeksi  HIV, dan hindari  hubungan seks berisiko. 
3. Pergunakan jarum suntik yang steril  dan tidak boleh bergantian. 
4 . Laki-laki dan perempuan yang sudah terinfeksi  HIV dan ingin mempunyai anak dapat mengikuti program  
pencegahan HIV dari  ibu ke anak atau disebut  PMTCT (Preventing Mother-to-child Transmission of HIV).
5 . Hindari diri  dari  penggunaan narkoba suntik.

Jangan takut! HIV tidak bisa menular melalui :
1. Berpelukan dan berjabat tangan.
2. Pemakaian toilet, wastafel, atau kamar mandi bersama.
3. Berenang di  kolam renang.
4. Gigitan nyamuk atau serangga lain.
5. Keringat, ingus, batuk, atau ludah.
6. Pemakaian piring dan alat minuman lain  secara bersama-sama. 

Bagaimana mendeteksi HIV di dalam tubuh?
Cara untuk mengenali atau mengetahui  apakah seseorang terinfeksi  HIV  adalah dengan tes HIV (melalui 
tes darah). Untuk informasi lebih lanjut hubungi  rumah sakit, klinik , atau puskesmas terdekat.

Pertanyaan lebih lanjut: 
Sekretariat Komisi  Penanggulangan AIDS Provinsi  DKI  Jakarta
Gedung Lembaga Perberdayaan Masyarakat  Jakarta (LPMJ)



Jl. Raya Bekasi  Timur KM. 18 Pulo Gadung-Jakarta Timur
Telp : (021)  47880166, Fax:  (021)  47880166
Email:  kpapdkijakarta@yahoo.com
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