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PENDAHULUAN

Konseling bagi pasien infeksi menular seksual (IMS) sejak lama
kurang mendapat perhatian bahkan sering diabaikan. Baru setelah
ditemukan penyakit infeksi HrV/AIDS yang belum ada obatry4 belum
ditemukan val<sin unnrk pencegaharury4 serta mempunyai dampak luas
bagi pasien, keluarga, dan masyarakat luas maka konseling menjadi salah

satu proses yang penting dan berarti dalam menanggulangi penyakit
tersebut. Sebenamya konseling merupakan hal yang perlu dilakukan
unnrk semua IMS, serta diikutsertakan dalam managemen pengobatan

dan pencegahan penyakit. r'2J

Konseling adalah suatu proses penerapan strategi komunikasi dalam
membantu seseorang untuk mengetahui dan belajar menyelesaikan
masalah interpersonal dan emosional dengan bailg serta memotivasi
individu tersebut untuk memutuskan hal tertentu atau mengubah
perilakunya.r,a Peran konselor dalam konseling adalah membantu dan

memfasilitasi klien untuk dapat membangun kemampuan diri dalam
pengambilan keputusan bijak dan realistis, menuntun perilaktr mereka,

dan marnpu mengemban konsekuensi dari pilihannya, serta memberikan

informasi yang terkini

Prinsip Dasar Konseling

Dalam menjalankan konseling, beberapa prinsip dasar konseling
yang perlu diperhatikana meliputi:

o Spesifik atas kebutuhan atau masalah dan lingkungan klien
. Terjadi proses timbal balikyang saling kerjasama dan menghargai
o Memiliki tujuan dan fokus kepada klien
o Membangun otonomi dan tanggungjawab diri terhadap klien
o Memperhatikan situasi interpersonal
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. Kesiapanunhrkberubah
o Menyediakan informasi terkini

o Mengembangkan rencana perubahan perilaku atau rencana aksi

o Mengajukan pertanyaan, menyediakan informasi, mengulas

informasi, dan mengembangkan rencana alsi'

Dalam prakteknya konseling perlu dibedakan dengan bimbingan

(guidanc e) dan psikoteraPi. t

Perbedaan Bimbi Konseli

Jumlah

Waktu

Lama proscs

Materi

- Individual

- Kelompok

Sebelum timbul

masalah

Bisa singkat

Hanya materi Yang

disadari

Individual

Pasangan

Keluarga

Sesudah timbul

masalah

Lama

Materi yang disadari/

bisa disadarkan

Individual

Sesudah timbul

masalah

Lama

Juga membahas

alam bawah

sadar

Perbedaan konseling dan penyuluhan kelompoka

Proses

Keterlibatan emosi

Arah

Tujuan

kenyamanan

Thtap muka antara

konselor dan klien atau

konselor dengan klien dan

pasangarurya,&eluarganYa

Memiliki keterlibatan emosi

Mengarah Pada tujuan

khusus

Membangkitkan motivasi

untuk perubahan Perilaku

dan sikap

Orientasi pada masalah

Kebuuhanklien

Kelompokkecil atau

besar

Lebih nefral

Mengarah pada tujuan

r.lmum

Meningkatkan

pengetahuan dan

pemahaman

Orientasi pada isi

Kebutuhan kesehatan

356



Proses Konseling dalam Strategi Perubahan Perilaku

Proses konseling dalam strategi perubahan perilaku meliputi beberapa

tahapa,yaitu:

1. Tahap pembuka atau membangun rapport, dengan jalan

membangun hubungan baik dan rneningkatkan kepercayaan klien
2. Identifikasi masalah klien

3. Pemecahan masalah

4. Mengakhiri konseling

KONSELING IMS
Konseling IMS bertujuan untuk mernbantu pasien mengatasi masalah

yang dihadapi sehubungan dengan IMS yang dideritanya dan pasien mau

mengubah perilaku seksual atau perilaku lainnya yang berisiko menjadi
perilaku seksual atau perilaku lainnya yang aman.2

Memberikan konseling pasien IMS agak berbeda dengan pasien

penyakit lain. Hal itr: disebabkan klien IMS yang datang pada dokter

atau konselor untuk meminta nasehat disamping mempunyai rasa takut

dan cemas terhadap penyakitnya, juga mempunyai rasa bersalah (guilty

feeling), yang sering menimbulkan kesulitan dalam proses konseling

tersebut.l

Oleh karena IMS terdiri dari bermacam penyakit dengan derajat

kesakitan yang berbeda, rnaka konseling untuk tiap penyakit tidak

sama, baik dalam cara,lam4 serta hasilnya. Misalnya untuk gonore

yang sembuh dengan satu pengobatan saja, akan jauh lebih mudah

dibandingkan herpes, sifilis, atau AIDS.T Disamping itu tiap orang

mempunyai kepribadian, kemampuan, serta sikap yang berbeda terhadap

suatu rangsangan, sehingga memberikan reaksi berlainan, dan oleh karena

penanganannyapun dapat berbeda pula. I

Konseling pasien IMS sebaiknya diberikan oleh dokter yang merawat

atau tenaga kesehatan lain yang ditunju( yang benar-benar mengerti

tentang IMS.r Konseling IMS merupakan kesempatan untuk memberikan

edukasi pencegahan IMS danHIV.2r Penelitian tentzulg pencegahan telah

membuktikan tentang efektifitas konseling rmtuk penurunan risiko dalam

menurunkan IMS.6

357



walaupun konseling dapat berbebpadatiap kasus akan tetapi ada
beberapa hal yang harus diperhatikan pada setiap proses konselingr,2,
yaitu:

- tempat harus cukup leluasa
- tempat yang menyamankan pasien dan tidak dapat didengar

orang lain
- sikap konselor membuat klien merasa ..diterima,,, ..dipahami,,,

seria merasa aman untuk bertanya dan mengemukakan pendapat
- kemudahan klien untuk mendapat pelayanan
- kerahasiaanharus benar-benardijaga

Kegiatan konselingt dapat meliputi :

- memberi informasi yang dapat memberi kejelasan dan
pemahaman pada klien

- dapat menjawab pertanyaan klien dengan jujur dan terbuka
- mampu menyadarkan klien perlunya berperilaku arnan, untuk

tidak menularkan pada orang lain
- mampumembuatklien sanggupmembuatkeputusanbagidirinya

sendiri

T[juan Konseling IMS

Konseling IMS pada dasamya bertujuan:t

1. Agar pasien patuh minum obat/mengobati sesuai dengan
ketentuan.

2. Agar pasien kembali untuk follow up secara teratur sesuai dengan
jadwal yang ditentukan.

3. Meyakinkan pentingnya pemerilsaan mita sel<sual, serta turut
berusaha agar mita tersebut bersedia diperiksa dan diobati bila
perlu.

4. Mengurangi risiko penularan dengan:
o Abstinensia dari hubungan seks hingga pemeriksaan

terakhir selesai

o Abstinesia dari semua hubungan seks bila timbul gejala
karnbuh

o Menggunakan kondom bila meragukan adanya risiko
5. Agar pasien tanggap dan memberikan respons cepat terhadap

infel$i atau hal yang mencurigakan setelah hubungan seks.
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Prinsip Konseling pencegahan

Pencegahan penularan merupakan satu hal yang penting dilakukan
yang merupakan salah satu tujuan konseling IMS. prinsip-prinsip
konseling pencegahan6 meliputi :

1. Menjaga sesi konseling pada penurunan risiko IMS:
o Konseling difokuskan untuk menangani risiko krien
o Konselor tidak boleh terganggu oleh masalah tambahan

klien yang tidak berkaitan
2. Gunakan pertanyaan terbuka skenario bermain peran,

mendengarkan aktif, tidak menghakimi, dan melakukan
pendekatan dukungan unt,k mendorong klien tetap fokus pada
penurunan risiko

3. Lak,kan penilaian risiko secara personar dan mendalam
4. Bantu klien dalam mengindentifikasi penurunan risiko yang

konkret, terukur, dan dapat diterima
o Menggali usaha-usaha penunrnan risiko dan identifikasi

peluang keberhasilan dan kendala
5. Hargai dan dukung perubahan positif yang telah dibuat

o Meningkatkan kepercayaan krien bahwa perubahan
adalah suatu hal yang mungkin teq.adi

6. Klarifikasi kesalahpahaman

o Fokus pada kesalahpahaman klien yang tersirat dan
hindari diskusi yang bersifat umum

7. Negosiasi sebuah tahap konkret yang dapat dicapai dalam
perubahan perilaku yang akan menumnkan risiko IMS/FIIV

' LangkahJangkah penunrnan risiko harus dapat diterima
klien

o Jika terdapat beberapa risiko, fokus pada perubahan
perilaku yang paling diinginkan klien

o Penurunan risiko tidak selalu melibatkan perilaku risiko
pribadi misal pembahasan kepada pasangan tentang
serostatus atau memotivasi pasangan urtuk dilakukan tes

o Identifikasi peluang dan hambatan dalam perubahan
perilaku
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o Lalcukan rujukan ke pelayanan pencegahan atau
dukumgan jika diperlukan

8. Sediakan kesempatan wtuk membangun kemampuan klien
misal dengan bermain peran, demonstoasi pemakaian kondom,
dan lain-lain

9. Gunakan bahasa yang jelas dalam menyampaikan hasil tes,

hindari pembicaraan yang bisa mengaburkan pesan pencegahan

10. Kembangkan dan terapkan protokol konseling tertulis
. Untuk menjaga supaya klinisi atau konselor dan

superviser tetap terjaga dalam tugasnya
o Dapat meliputi contoh-contoh pertanyaan terbuka dan

langkahJangkah penunman risiko
o Sebaiknya dijadikan sebagai bagian dari pesan-pesan

klinis
11-. Yakinkan bahwa ada dukungan dari superviser dan adminisfator

o Sediakan kesempatan untuk pelatihan yang diperlukan
oleh klien

L 2. Hindari menggunakan waktu konseling untuk mengumpulkan
data;

. Jika memungkinkan, lengkapi catatan medis di akhir
konseling

13. Hindari informasi yang tidak penting, diskusi risiko secara teoritis

bisa memindahkan fokus klien terhadap situasi berisiko yang

dimiliki klien dan dapat mengurangi ketertarikan klien.

Individu yang Berhak Melakukan Konseling

Tidak harus seorang dokter, konseling dapat dilakukan oleh semua

tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, bahkan bukan tenaga kesehatan

seperti ulam4 pendet4 grru, dan lain-lain, akan tetapi dengan syaratr

sebagai berikut:

o Sudah terlatih melakukan konseling dan mempunyai skill dalan
bidang komurikasi

o Bekerja sebagai konselor secarateratur
o Mempunyai pemahaman yang benar tentang IMS/I{IV/AIDS
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. Mempunyai kepribadian sabar, mampu berempati, btjaksana

tidak menghakimi, serta penuh perhatian terhadap klien.

KONSELING HIV/AIDS

Konseling HIViAIDS merupakan strategi komunikasi perubahan

perilaku yang bersifat rahasia dan saling percaya antara klien dan konselor

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien menghadapi

tekanan dan pengambilan keputr-rsan terkait dengan HIV/AIDS.4

Tes HIV merupakan "pintu masuk" yang terpenting pada layanan

pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan. Konseling dan

tes HfV 6THIV) akan mendorong seseorang dan pasangan untuk

mengambil langkah pencegahan penularan infbksi HIV2 Pengertian

KTHIV adalah suatu layanan untuk mengetahui adanya infeksi HIV di

tubuh seseorang yang dapat diselenggarakan di layanan kesehatan formal

atau klinik yang terletak di komunitas.2 Sehingga konseling HIV/AIDS

merupakan faktor yang penting dalam penanganan pasien HIV/AIDS.I

Hal itu terutama disebabkan kebanyakan pemahaman pasien bahwa

HIV/AIDS belum ada obatnya, berakhir dengan kematian, ditakuti dan

dijauhi oleh orang lain, bahkan keluarga sendiri dan pehrgas kesehatan,

kehilangan peke{aan, dan ketakutan-ketakutan yang lain.l/ Semakin dini

diketahui status HIV positif pada seseorang memaksimalkan pasien HIV

menjangkau pengobatan, maka akan sangat mengurangi kejadian penyakit

terkait HIV dan menjauhkan dari kematian, serta dapat mencegah atau

mengurangi terjadinya penularan.2 Bagi individu yang status HIV negatif

dapat memepertahankan diri agar tetap negatif melalui upaya pencegahan

menghindari perilaku berisiko atau perubahan perilaku berisiko menjadi

perilaku aman.z

Prinsip Dasar Konseling dan Tes HW (KTHIV)

KTHIV harus mengikuti prinsip yang telah disepakati secara global

yaitu 5 komponen dasar yang disebut "5 C" yaitu:2

. Informed consent'. orang yang diperiksa HIV harus dimintai

persetujuan untuk pemeriksaan laboratorium setelah diberi

informasi yang benar.

361



Confidentiality: semua isi diskusi antara klien dan konselor atau

petugas pemeriksa dan hasil tes laboratorium tidak akan diungkap

kepada pihak lain tanpa persetujuan klien.

Courxeling: Layanan pemeriksaan harus dilengkapi dengan

informasi prates dan konseling pascates yang berkualitas baik
Correct testing: penyampaian hasil yang akurat. Pemeriksaan

harus dilaksanakan dengan jaminan mutu laboratorium sesuai

dengan strategi tes, norm4 dan standar yang diakui secara

intemasional.
o Connection/linkage to prevention, cqre, and treatment seryices:

klien harus dihubungkan atau dirujuk ke layanan pencegahan,

perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV yang didukung

dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau.

Pendekatan Konseling dan Tes HIV

Ada duajenis pendekatan dalam KTHIV, yaitu:

L Tes HIV aks inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling

(TIPK) atau provider-iniliated lN testing and couns eling (PITC)

Pemeriksaan HIV yang dianjurkan atau ditawarkan oleh petugas

kesehatan kepada pasien pengguna layanan kesehatan sebagai

komponen standar layanan kesehatan di fasilitas tersebut. Tujuan

umum dari TIPK adalah untuk menemukan diagnosis HIV secara

lebih dini dan memfasilitasi pasien untuk mendapatkan pengobatan

lebih dini pula. Sebagian lagi untuk memfasiltasi pengarnbilan

keputusan klinis atau medis terkait pengobatan yang dibutuhkan dan

yang tidak mungkin diambil tanpa mengetahui status IilV2,7'8

Penawaran pemeriksaan HfV secara rutin di layanan kesehatan

akan menormalisasi KTHIV dan mengurangi stigma dan deskriminasi

terkait stahrs HIV dantes HIV. Meskipun demikian, penting ditekankan

bahwa sekalipun berdasarkan inisiatif petugas, pemeriksaan HIV
tidak boleh dikembangkan menjadi pemeriksaan mandatori atau

memeriksa klien tanpa menginformasikannya. Paradigma ini perlu

terus didorong perluasan pelaksanaannya, terutama di layanan
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keschatall yang banyak mclayani pasiell delagan lnasaltt Tb,Ms,

hcpatius,infeksi Opomistκ
 layanan pЮgram tcrapan rtmatan

metadon(PTRMn dan iayanandttstmtiksteril(LASS)bagipenЖ
Ш ,

1りantt bagi pOpda」 kund lain(Stterti pekcJa scks,laki4aki

bcrhubungan sett dengan laki_lab`LSL,w“
り,dan di pelayanan

keschatan ibu hamil tt kcsellatan bu dan anak(H→
,karena

pasicn―pasien tersebut mclniliki五
sikO tillggi tcrtular s、 2,6,7HaruS

dipastikan bahwa TIPK menggunakan pendckatan model″
″94_θ夕′

dalttmendapatkanpersettllan pasiell.2,7,8,9

Pclaksanaan TIPK harus disOmi dcngan paket pelayanall

penccgallan,pengObatall,pcrawatan,価
dhngan yang tcrkait

S、 serta mckanismc ttjukall serta kollseling pascates yang cfcktit

dJQmgan Πledis dall psikOsOsial bagi mereka yang positif9,10

2.Konseling dan ts HIV sectta subtth(KTS)atauヵ
ル′′αクεOν,7scI:電 αηグたsltng(VCD

Layanan pclncriksaan HIv yang menuntut pcran ttf dari
klicn mtuk rncncan layanan tcrsebut baik di fasilitas kesehatan atau

layanan pemeriksaan I‐ IIV bcrbasis kOmuni惚. Pendekatan yang
dipttai dalam KTS adalah 

νヵ4_″.KTS mcnckatn penildan
penge101aan 五sikO 七」btti lIIv dari klien yang dilakukan Olch

scorang kOnscltt mcrnballas perillal keinginan klicn untuk melゴ
alani

pcmttkaan Ⅲv dan strategi untulcmellgllralllgi五 sikO tertular s、2

KTS bcl匈llan lln賦 :2

●  Pencegahan penularan I‐ IIv dengan menyediakan infOmasi
tentang perilaku berisikO,pcnularan,dan membantu Orang dalarn

mengembangkan ketrampilan pribadi yallg d●
crlukan untuk

pembahan perilaku dan negosiasi praktck lcbill alnan.

●  ⅣIenyediakan dukungan psik010gis,misahya dttgan yang

berkaitan dengall kcscJahtcraan emOsi,psik010gls,sOsial,dan

spHtual seseOrang yang temfcksiI‐
I「v atau laimya.

O Memasukan efekti宙 tas rttukan kesehatan, tcrapi, dan
perawatan melalui pemecahan lnasaltt kepattnl bcrobat.
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Konseling Hfv dalam strategi Komunikasi perubahan perilaku

Konseling Hrvmenggunakan sfrategi komunikasi perubahan perilaku
untuk mendukung klien melalcukan perubahan sehingga diharapkan klien
bertanggungfawab untuk melindungi dirinya agar tidak tertular Hfv,
menerapkan pencegahan positif, dan meningkatkan kualitas hidup.a

Dalam memberikan konseling terhadap penderita yang sudah pasti
terinfeksi Hrv/ArDS perlu diperhatikan beberapa hal yang hampir selalu
timbul pada pasien-pasien tersebut: r,1r

o Rasa taktt(fear)
o Rasa bersalah @uilty)
o Rasa kehilangan (bereavement)
o Rasa duka cita @ieJ)
o Rasa putus asa (burn-out)
o Tindakan saatkehilangan(mourning)

oleh karena ihr konselor seharusnya benar-benarmemahami keadaan
klien dan berlaku sebaik mungkin untuk menjalin kepercayaan klien dan
keluarganya. Konseling yang tidak berhasil akan memberikan dampak
yang serius bagi klien sendiri dan masyarakat luas.r,r0

o Bagi klien dapat timbul depresi berat, putus as4 dan bunuh
diri

o Sfres yang terus menerus akan mempercepat p{alanan
penyakinrya menuju stadium akhir

o Klien dapat meqjadi marah, kesal, dan kemudian berusaha
menularkan kepada orang lain

Model perubahan perilaku terbaik adalah .,abstinensia,, (tidak
melakukan) perilaku berisiko tinggi tertular Fily jika hal tersebut bisa
dilalnrkan maka risiko penularan Hry tidak tdadi. Tetapi abstinensia
walaupun mungkin dilalarkan, tetapi pada orang tertentu akan sulit.
Sebelum bisa melakukan abstinensi4 model perubahan perilaku
"penurunan risiko" bisa diterapkan misalnya pemakaian kondom pada
perilaku seksual berisiko tinggi, pemakaian jarum suntik steril pada
pengguna napza suntilq sambil tidak melupakan usaha ke arah abstinensia.a
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Tirjuan Khusus Konseling HMAIDS
Tujuan khusus konseling HIV/ADIS

' Mempertahankan klien supaya dapat berfungsi secara efektif
sebagaimana biasanya

o Membantu klien untuk mencapai suatu hasil yang dianggap
penting walaupun usianya tinggal beberapa waktu saja

' Memberikan motivasi bahwa klien masih berguna dalam
hidupnya

o Mengusahakan keakraban kembali klien dengan keluarganyao Memberi rasa aman dengan perte[ruan secara berkesinambungan
agarpenderita tidak bunuh diri

o Membantu rnenyelesaikan setiap masalah lainnya yang m,ngkin
timbul

o Mengurangi rasa stress dan ketakutan yang berrebihan terhadap
infeksi HIV, terutama dari keluarganya.

o Menghentikan penyebaran HIV dengan memberikan motivasi
nntuk mengubah perilaku dalam hubungan seks dan pemakaian
jarum suntik agar tidak menularkan pada orang lain

Thhapan waktu konseling

Konseling HIV/AIDS memerlukan proses yang meliputi beberapa
tahap konseling yang masing-masing tahap memp,nyai materi konseling
yang spesiflk, yaitu: r'4

1,. Konseling prates (seberum pengambilan darah untuk tes
antibodi)
o Pemberian informasi dasar HIV dan AIDS dengan tepat
o Penilaian risiko klinis
o Memberikan alasan kiien perlu dites
o Penjelasan yang benar tentang tes
o Tes sangat dirahasiakan dan tanpa nama
o Kemungkinan-kemungkinan yang te{adi dengan hasil tes
o Keuntungan dan risiko tes

o Bersedia menandatangani kesediaan unttk dites (informed
consent)
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Keunhrngantes HfV i
o Dapat memotivasi klien yang mempunyai perilaku seks

berisiko tinggi unhrk mengurangi atau menghentikan perilaku
tersebut

o Dapat mengurangi kecemasan krien yang meftNa terinfeksio Dapat membantu perempuim yang berisiko tinggr, apakah
sepatutrya hamil, meneruskan kehamilan, menyusui, serta
kepentingan valsinasi anaknya

o Dapat dipakai untuk membantu diagnosis
Risiko tes HfV

o Dapat timbul kecemasan, depresi, mimpi burulq dan lain_laino Problem interpersonal, antara lain dikucilkan masyarakat
atau keluarga

o Menyalahkan diri sendiri dan menarik dirio Diskriminasi dalam pekerjaan, perumahan, dan asuransi

2. Konseling pascates

Konselor yang memberikan konseling prates dan pascates
sebaiknya orang yang sama.ro

Bila hasil nonrekatif (negatif)

Dalam konseling pasca tes dengan hasil tes nonreaktif, perlu
diperhatikan hal-hal bedkut. r,ro

o Belum tentu klien bebas dari HIV/AIDS. perlu dijelaskan
mengenai window period Tes perlu diulangi 3 bulan setelah
hubungan seks berisiko terakhir, atau kemungkinan pajanan
yang lain.

r Menekankan informasi tentang penularan dan rencana
perurunan risiko. Memberi informasi, membantu dan
memfasilitasi klien agar menghentikan semua kegiatan seks
dan lainnya yang mempunyai risiko tertular HIV.

Bila hasil reaktif (positif
Dalam konseling pascates dengan hasil reaktif perlu

diperhatikan hal-hal berikut: I o

o Menyampaikan hasil tes dengan singkat dan jelas

366



o Memberikan waktu hening yang cukup bagi krien untuk
memahami arti hasil tes

o Menangani reaksi emosi klien akibat hasil tes
o Membahas kemungkinan memberitahu status Hrv klien

kepada pihak lain
. Membahas rencana penunman risiko
o Membahas sumber dukungan yang tersedia

' Merangkum rencana tindak lanjut jangka pendek dan jangka
panjang

Perlu dilalc*kan konseling secara teratur sesuai ketentuan di
atas hingga klien benar-benar dapat menerima keadaan tersebut.r
Tawarkan konseling lanjutan atau konseling tindak lanjut sesuai
masalah klien agar mempermudah klien menyesuaikan diri
dengan status positifirya serta cara mereka memelihara diri dan
meningkatkan kualitas hidup. r o

Konseling Lanj utan dan Berkesinambungan

Salah satu peran konselor adarah melakukan konseling lanjutan dan
berkesinambungan yang membantu klien positif Hrv untuk memperoleh
hidup yang berkualitas. Jika konselor belum mempunyai kemampuan
yang cukup untuk melalarkan konseling ini bisa melakukan rujukan
kepada konselor lain yang lebih berpengalaman atau berkompeten.
Konseling lanjutan dan berkesinambungan misalnya: r r

o Konseling pencegahan positif
o Konselingpenerimaandanpembukaanstatus
o Konseling kepatuhan minum obat
o Konseling dasar adiksi napza jikapenasun
. Konseling pimangan dan keluarga
. Konseling nuffisi
. Konseling dukungan menjelang kematian, duka cita dan

berkabung
o Dan lain-lain sesrmi masalah yang dihadapi klien
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Individu yang perlu mendapatkan konselingr

L. Orang yang akan dites antibodi HIV (konseling prates)

2. Setelah dites antibodi (konseling pascates)

3. Curiga dirinya terinfeksi HIV
4. Pasangan dan keluarga klien yang terinfeksi HIY dengan

izin klien
5. Kelompok risiko tinggi supaya bersedia di tes dan meninggalkan

perilaku berisiko

SIMPULAN

Konseling merupakan bagian yang penting dalam penanganan

Msdan HIV/AIDS serta diikutsertakan dalam managemen pengobatan

dan pencegahan penyakit.Konseling bisa dilatarkan kepada klien atau

pasien serta pasangan dan atau keluarganya atas persetujuan klien.
Konselor harus memenuhi syarat tertentu dan memahami tujuan dan

proses konseling.Kerahasiaan klien harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Konseling yang dilakukan harus didukung oleh pelayanan pemerilsaan

(tes), pencegahan, pengobatan, perawatarq dan dukungan yang terkait

IMS dan HIV/AIDS, serta mekanisme rujukan serta konseling pascates

yang efektif dukungan medis danpsikososial.
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