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Pengujian untuk HIV di rumah 
Untuk membuat tes HIV mudah dan nyaman, NSW Health telah membuat kit pengujian rumah yang 
tersedia. Ini disebut ‘Dried Blood Spot’ (DBS) tes darah kering HIV. 
 
Ini adalah tes gratis, mudah dan rahasia yang dapat anda lakukan di rumah. Anda tidak harus pergi ke 
klinik atau dokter umum (GP). 
 
Ini lebih mudah jika anda tidak suka jarum, tidak punya waktu untuk pergi ke dokter atau merasa malu 
meminta dokter untuk tes. 

 

Bagaimana cara kerjanya? 
• Memesan test kit DBS HIV online di www.hivtest.health.nsw.gov.au  
• Anda akan menerima kit melalui pos dalam amplop rahasia, dengan semua yang anda butuhkan untuk 
melakukan tes. 
• Ambil beberapa tetes darah dari jari anda: 5 tetes adalah semua yang anda butuhkan. 
 
Mengirim sampel darah kembali melalui surat (anda tidak perlu membayar ongkos kirim). 

 

Bagaimana cara mendapatkan hasil? 
Anda akan mendapatkan hasil dalam waktu seminggu melalui email, pesan teks atau panggilan telepon.  
Sesuai pilihan anda. 

 

Apa yang terjadi jika tes menunjukkan saya memiliki HIV? 
Jika hal itu menunjukkan anda mungkin memiliki HIV, anda akan perlu melakukan tes HIV standar untuk 
mengkonfirmasi hasilnya. 
 
Anda akan dapat berbicara dengan perawat dari NSW Sexual Health Infolink, yang akan menjelaskan ke 
mana anda harus pergi dan apa yang harus dilakukan. 
 
Dengan memulai pengobatan langsung anda dapat tetap sehat dan hidup normal. 
 
Tersedia layanan dukungan gratis dan rahasia, termasuk dukungan dalam bahasa anda. 

 

Apakah semua orang bisa melakukan tes DBS HIV? 
Anda dapat melakukan tes DBS HIV jika anda atau pasangan seksual anda (masa lalu atau sekarang) 
berasal dari negara di mana HIV adalah umum atau jika anda adalah seorang pria yang telah melakukan 
hubungan seks dengan laki-laki. 
 
Anda harus lebih dari 16 tahun dan tinggal di NSW. Anda tidak memerlukan kartu Medicare. 
 

Apakah tes tersebut akurat? 
Ya. Tes DBS akurat. 
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Akankah hasil tes saya terjaga kerahasiaannya? 
Ya. Hasil tes anda hanya akan diberikan kepada anda. 
 

Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut? 
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk memesan tes kit DBS HIV kunjungi ke website 
www.hivtest.heath.nsw.gov.au atau hubungi NSW Sexual Health Infolink di 1800 451 624. 
 
Jika anda ingin berbicara dalam bahasa anda sendiri, hubungi Penerjemahan dan Juru (TIS) di 
131 450, mintalah juru bahasa dalam bahasa anda dan kemudian meminta mereka untuk menelpon 
NSW Sexual Health Infolink. 
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