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HIV  Daftar kata-kata 
 

AIDS 
“Acquired Immune Deficiency Syndrome”: Kumpulan beberapa macam penyakit 
kekebalan tubuh yang disebabkan “Human Immunodeficiency Virus” (HIV). Belum ada 
vaksin atau obat untuk AIDS. 
 

Anal Seks 
Ketika seseorang memasuki penisnya ke dalam anus pasangan seksnya (lelaki atau 
wanita) untuk kepuasan seksual. 
 

Anti Bodi 
Protein yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh untuk menyerang infeksi 
 

Obat Anti -Retroviral 
Sejenis obat yang membantu menyerang HIV  
 

Asymptomatik  
Ketika seseorang yang HIV positif tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit. Orang 
tersebut mungkin tidak tahu bahwa dirinya sakit. 
 

Sel 
Bagian terkecil dari tubuh manusia. Tubuh terbuat dari berjuta-juta sel. Sel itu sangat 
kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. 

 

Kondom 
Karet tipis (lateks) yang dibuat khusus untuk penis (seperti sarung tangan untuk tangan). 
Digunakan untuk mencegah kehamilan dan penyebaran penyakit kelamin. 
 

Kerahasiaan 
Aturan yang mencegah pekerja kesehatan, dokter, dan penterjemah mengulangi apa 
yang dibicarakan seseorang mengenai kesehatannya kepada orang lain. Pekerja hanya 
dapat memberitahukannya setelah mendapat ijin dari klien. 
 

Konselor 
Seorang ahli yang mendengarken masalah pribadi orang lain dan membantunya agar 
bisa menyelesaikan masalahnya. Para konselor harus mengikuti peraturan kerahasian. 
Anda bisa mendapatkan seorang konselor di klinik kesehatan masyarakat, pelayanan 
kesehatan mental dan di klinik keluarga berencana. 
 

Kontagius 
Infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain. 

 

DAM 
Lateks yang berbentuk segi empat yang dipakai menutupi vagina atau anus selama 
melakukan seks oral. 
 

Diagnosa 
Apa yang dokter putuskan setelah melihat tanda-tanda, gejala-gejala, dan sejarah 
kesehatan pasien: keputusan tersebut mungkin dilakukan setelah melakukan ujicoba, tes 
dan/atau berbicara dengan pasien mereka. 
 

Diskriminasi 
Memperlakukan seseorang secara tidak adil karena perbedaan (imigran, wanita, orang 
yang hidup dengan HIV/AIDS atau orang cacat). Di Australia segala macam diskriminasi 
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merupakan pelanggaran hukum yang besar 
 

Disease 
Penyakit-penyakit 
 

Drug Resistance 
Ketika sistem kekebalan tubuh menjadi terbiasa dengan obat-obatan sehingga obat-
obatan tersebut tidak dapat bekerja. 
 
 

GAY 
Kata yang dipakai untuk menjelaskan seorang laki-laki tertarik secara seksual kepada 
sesama jenisnya, atau melakukan seks dengan lelaki lain; seorang anggota masyarakat 
„gay‟. 
 

Gonorhea 
Penyakit yang didapat karena melakukan seks tidak aman. Dapat dihindari dengan 
menggunakan kondom dan disembuhkan dengan obat antibiotik 
 

Hepatitis 
Peradangan hati yang biasanya disebabkan oleh virus hepatitis. Ada beberapa macam 
jenis hepatitis yaitu: hepatitis A,B dan C 
 

Heteroseksual 
Kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara seksual tertarik 
atau berhubungan seks dengan lawan jenisnya. 
 

HIV 
Singkatan dari „Human Immunodeficiency‟, sebuah virus yang menyerang sistem 
kekebalan tubuh dan bisa menyebabkan AIDS. 
 

HIV Positif  
Seseorang menjadi HIV positif setelah ia terinfeksi oleh HIV. Kata „positif‟ digunakan 
karena tes darah menunjukkan bahwa HIV telah ada dalam tubuh mereka, tes „negatif‟ 
menunjukkan sebaliknya. 
 

Homoseksual 
Kata yang dipakai untuk menjelaskan seorang yang tertarik secara seksual atau 
berhubungan seks dengan sesama jenisnya. 
 

Sistem Kekebalan Tubuh 
Sistem tubuh yang menyerang infeksi dan penyakit. Virus HIV menghancurkan sebagian 
dari sistem kekebalan tubuh sehingga seorang dengan HIV kurang mampu untuk 
melawan infeksi. 
 

Infeksi 
Perkembangan mikro organisma (kuman, cacing) di dalam atau pada tubuh. Infeksi 
mungkin membuat orang yang terkena menjadi sakit. Infeksi dapat disebabkan oleh virus, 
bakteria, jamur atau parasit. 
 

Informed Concent 
Ketika seseorang setuju untuk melakukan tes atau pengobatan. Seseorang (pasien) 
harus setuju dulu untuk menerima pengobatan. Pasien harus mempunyai semua 
informasi yang ia butuhkan sebelum membuat keputusan mengenai pengobatan tersebut. 
 

Informasi Keturunan 
Informasi tentang sel yang dikandung di permulaan sel. Informasi tersebut diturunkan 
setiap kali sel itu mengkopikan dirinya. HIV menjadi bagian dari informasi keturunan sel 
yang terinfeksinya. Informasi Keturunan Informasi tentang sel yang dikandung di 
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permulaan sel. Informasi tersebut diturunkan setiap kali sel itu mengkopikan dirinya. HIV 
menjadi bagian dari informasi keturunan sel yang terinfeksi. 
 

Kelamin 
Alat vital dari tubuhnya. Pada tubuh laki-laki kelaminnya termasuk penis dan kantung 
kemaluan. Pada tubuh perempuan kelaminnya termasuk „labia, „clitoris‟ dan „vagina‟ 
(lihat juga penis dan vagina) 
 

Pengguna jarum (IDU) 
Sebuah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suntik seseorang yang memakai 
obat-obatan terlarang dengan jarum suntik dan tabungnya (alat semprot) untuk 
memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam darah atau otot. 
 

Lesbian 
Kata yang menjelaskan seorang wanita yang tertarik secara seksual atau melakukan 
seks dengan wanita lain. Seorang anggota dari masyarakat „lesbian‟ 
 

Lube atau pelicin 
Cairan yang licin. Ketika berbicara tentang seks aman, pelicin adalah salah satu cairan 
licin yang berbahan dasar air („jelly‟) yang harus digunakan dengan kondom untuk 
mencegah kondom sobek atau cabik (rusak). 
 

Mucosa 
Sebuah lepat spesial dari kulit di dalam penis, vagina dan anus. 
 

Pertukaran jarum suntik 
Pelayanan di mana anda mendapatkan jarum dan peralatan suntik yang baru secara 
gratis dan membuangnya setelah digunakan. 
 

Infeksi Opportunistik 
Infeksi yang menyebar secara cepat karena sistem kekebalan tubuh seseorang 
melemah. Sistem kekebalan tubuh barangkali menjadi lemah karena virus HIV. Biasanya 
infeksi oportunis tidak menyerang  
orang sehat. 
 

Obat kelantang 
Semacam cairan yang dapat merusak virus dan bakteri. „Bleach tersedia di super market. 
Selalu Cek bahwa bleachnya mengandung 5.25% sodium hypochlorite. 
 

Paediatrik 
Dokter spesialis bayi dan anak-anak. 
 

Penis 
Alat kelamin pria 
 

Penetrasi 
Memasukkan penis kedalam mulut, anus atau vagina. 
 

Prophlaxis (Profilaksis) 
Semacam obat yang diminum untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu berkembang. 
 

Orang yang hidup dengan HIV/AIDS 
Seseorang yang telah terinfeksi oleh virus HIV (orang dengan HIV mungkin di masa 
depannya akan mendapat AIDS) 
 

Seks Aman 
Kontak seksual dimana tidak ada resiko ketularan HIV dan /atau infeksi penyakit seksual. 
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Seks Oral 
Mengunakan mulut atau lidah untuk mencium, menjilat atau mengisap kelamin atau anus 
pasangan anda. 
 

Semen atau Sperma 
Cairan yang dikeluarkan oleh penis selama melakukan hubungan seksual ketika seorang 
lelaki sangat bergairah secara seksual. 
 

Seksual Intercourse 
Lihat penetrasi 
 

Kesehatan Seksual 
Wanita atau lelaki yang dapat menikmati dan mengekspresikan seksualitas mereka 
dengan bebas dan tanpa resiko terinfeksi penyakit kelamin, kehamilan yang tidak 
diinginkan, kejahatan dan/atau diskriminasi. 
 

STI (Infeksi Penyakit Kelamin) 
Penyakit yang ditularkan dari seseorang ke orang lain melalui hubungan seksual. HIV 
adalah semacam infeksi penyakit kelamin, tetapi  juga dapat ditularkan melalui 
hubungan darah ke darah dan dari ibu yang hamil ke anak di kandungnya, melahirkan 
atau air susu ibu. 
 

Akibat sampingan (side effect) 
Akibat dari memakai obat-obatan yang tidak pada tempatnya. 
 

Tes 
Semacam cara menemukan penyakit dengan mengambil darah atau cairan tubuh 
seseorang dan menelitinya secara dalam. 
 

Penularan (transmisi) 
Ketularan penyakit dari satu orang ke orang lain. 
 

Treatment (pengobatan) 
Sesuatu yang seseorang melakukan agar mereka tetap sehat atau membaik. 
Pengobatan dapat termasuk memakai obat-obatan ala barat, obat-obatan traditional, 
jamu dan/atau mengubah gaya hidup. 
 

Seks tidak aman 
Melakukan seks tanpa menggunakan kondom atau dam. 
 

Vagina 
Alat kelamin wanita. 
 

Cairan Vagina 
Pelicin alami yang ada dalam vagina. 
 

Viral Load 
Jumlah virus (sebagai contohnya HIV atau Hepatitis C) yang terdapat dalam darah 
seseorang ketika mereka terinfeksi oleh virus. 
 

Virus 
Sebuah kuman (mikroba, mikro organisma) yang tidak bisa disembuhkan dengan obat 
antibiotik. HIV dan Hepatitis A, B dan C adalah virus. 


