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KATA SAMBUTAN 

Pembangunan Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu sektor 
Pembangunan Nasional Indonesia yang periu mendapat perhatian serius 
karen a tidak dapat dipungkiri bahwa lajunya pertumbuhan 
pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber day a manusia 
pembangun itu sendiri; baik menyangkut tingkat intelektual, moral
spiritual maupun tingkat kesehatan masyarakat bangsa itu. Oleh karen a 
itu pembinaan kesehatan masyarakat pembangun mesti ditangani 
melalui berbagai cara. Dan informasi kesehatan melalui media cetak 
adalah merupakan salah satu cara yang dapat membantu masyarakat 
teristimewa yang berada di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat-pusat 
pelayanan kesehatan. 

Dengan demikian maka dengan diterbitkannya Buku Seri 
Kesehatan oleh Summer Institute of Linguistics dan Lembaga 
Partisipasi Pembangunan Masyarakat yang diterjemahkanjuga ke 
dalam beberapa bahasa daerah diharapkan tingkat kesehatan masyrakat 
di wilayah pedesaan terpencil akan semakin terjaga. 

Bertolak dari hal-hal di atas maka dengan hati lega kami 
menyambut dengan gembira kehadiran Buku Seri Kesehatan tersebut 
dengan menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan tcrima 
kasih yang tulus kepada penyusun atas jerih payah dan 
pengorbanannya. 

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa menolong kita untuk 
selalu peduli meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Seribu 
Pulau ini. 

Ambon, 25 Oktober 1996 
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PRAKATA 

Kemampuan intelektual dan kemampuan raga yang sehat adalah dua sejoli 
yang merupakan sumber daya insani yang handal yang sangat dibutuhkan 
dalam pembangunan bangsa. Karena itu dalam berbagai program pembartgunan 
bangsa Indonesia, Pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan tingkat 
hidup masyarakat, terrnasuk tingkat kesehatan masyarakat Indonesia, lebih
lebih yang tersebar di wilayah pedesaan, teristimewa desa-desa terpencil, 
terrnasuk desa-desa di Maluku. 

Bertolak dari hal tersebut maka Summer Institute of Linguistics dan 
Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat berupaya menerbitkan Buku 
Seri Kesehatan yang berisikan berbagai petunjuk kesehatan sederhana dan 
disajikan dalam bentuk cerita yang menarik dengan menggunakan bahasa yang 
sederhana. 

Buku Seri Kesehatan ini berisikan berbagai petunjuk tentang hidup sehat 
maupun berbagai cara pencegahan penyakit dan cara pengobatannya. 

Buku Seri Kesehatan ini memuat berbagai jenis penyakit yang sering 
menyerang masyarakat pedesaan khususnya di Maluku. Kami yakin bahwa 
kehadiran Buku Seri Kesehatan ini akan sangat membantu Kanwil Dcpartcmcn 
Sosial dan Dircktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Maluku dalam 
tugas pembinaan masyarakat dan juga Kanwil Dcpartcmen Pendidikan dan 
Kcbudayaan dalam pcngisian dan pelaksanaan kurikulum Mualan Lokal di 
kawasan Propinsi Maluku. Buku ini sangat baik untuk dibaca olch kcluarga 
maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. 

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa menolong kita dalam usaha 
menaikan tingkat kesehatan masyarakat pedesaan di daerah ini. 

Ambon, 25 Oktober 1996 

Summer lu&titute of 
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o MaCte rna Panyake 

Kanaga 0 nyawa moi awi ronga 0 Sem de 
rna peaeka 10 ami ronga ongo Etalina. Ma orasi 
ona manga ngopa isibuo de una ma roka 
wosanangi bahaya. Ma ngopa magena yanau 
iriria de marc isanangi de aaputuru. 

Penyakit Kelamin 

Pada waktu bayi Sem dilahirkan, Sem sangat bangga. Bayinya 
adalah anak laki-Iaki yang pertama dan nampaknya sehat dan kuat. 
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Duma 0 wange sinotoka de manga ngopa 
magena ma lakoka aaboa. Awi lako 10 
wapelenga waakuwa. De ma teroka wisiri de 
wigoga. Una de ma peaeka yanakowa 0 kia 
tanu yaaka. 0 nyawa 0 rumah sakitka 
imomanara 10 tanu yariwo ona duma yahiwa 
manga doku ma rabaka. 

Namun setelah dua hari, mata bayi mereka penuh nanah. Dia 
tidak bisa membuka matanya. Dia sepertinya sakit dan demam. Sem 
dan istrinya, Etalina, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. 
Tidak ada petugas kesehatan di kampung mereka yang dapat 
menolong mereka. 
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Ma duuruka 0 wange rnotohaka de rnanga 
ngopa ma lako 10 lebe wisirama so ona manga 
ngopa magena wingaho 0 puskesmaska 0 

dokuka eko 0 kota idudumuka. Kadoka asa 0 

mantri wasinako ena gena manga ngopa ma 
panyake ISlrarama magena yasironga 10 0 

gonorea de 0 panyake rnagena rna awano 
imasidosora. Ma orasi 0 ngopa magena 
wisibuo, nakoso yasou sicapati 0 panyake rna 
nobo magena ka yaloha, duma manena naga 
isidorouka. So nagala rnanga ngopa magena 
isonewa, duma ma sababu 0 panyake manena 
ma rohe gena ma gimina rnoi isisa. 

Setelah 5 hari keadaan bayi mereka semakin parah dan Sem 
membawa bayinya ke Puskesmas di kampung yang terdekat. Di sana 
mantri menjelaskan bahwa anaknya menderita infeksi yang disebut 
gonorea dan dia tertular melalui ibunya, ketika ia lahir. Infeksi itu 
dapat disembuhkan jika diobati secara dini, tetapi sekarang 
keadaannya sudah parah. Ada kemungkinan bayi mereka tidak akan 
meninggal, tetapi akan mengalami cacat tubuh karen a penyakit ini. 
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o ngopa magena yasuntik ma muruo naga, 
de 0 bi sou de 10 awi lako ma salap. 0 orasi 
muruo nagaka de ma nobo magena aaloha. 
Ngaroko komagena duma 0 mantri wotemo 
gena manga ngopa ma orasi awi oho ma 
rabaka de ma lako magena aaloha kawa de 
idadi kawa. 

8ayi diberikan obat-obatan dan salep untuk matanya. Setelah 
beberapa waktu infeksi itu sembuh, tetapi penglihatannya telah rusak. 
Mantri mengatakan bahwa penglihatan anak mereka nanti tidak akan 
membaik dan tetap rusak seumur hidupnya. 
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o Sem ma peaekaka womingamo bahaya. 
Una womarasa gena muna ongo Etalina 
magena mosala, sababu 0 panyake manena 
manga ngopaka mosidosoraka. 

Sem sangat marah kepada istrinya. Ia merasa bahwa Etalina 
yang bersalah karena dia telah menularkan penyakit ini kepada anak 
mereka. 
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Dabolo de 0 mantri gena wotagi wasidiado 
dede 0 Sem imatekebicara. De ma ngale 0 

panyake gena 0 mantri magena wasinako 
unaka wotemo, "0 gonorea gena imasidosora 0 

nyawaka nakoso pomatekemoaoka 
posabarangi dede 0 nyawa ma somoa dede 
manga panyakeka magegena." Kagena de 
wisano una 0 Sem magenaka, "Dede 0 nyawa 
ma somoa nimatekemoaokaka, nakoso de ani 
peaekaka?" 

Kemudian mantri datang untuk berbicara dengan Sem. Dia 
menjelaskan kepada Sem tentang penyakit itu. "Gonorea terjangkit 
melalui hubungan seksual dengan orang lain yang mengidap penyakit 
tersebut," katanya. Kemudian dia bertanya kepada Sem, "Apakah 
kamu pemah bersetubuh dengan orang lain selain istri kamu?" 
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Ma noma-noma mara una witoosa sababu 
o hali manena 0 mantri wisano. Duma 
womaslnlnga ena gena idodoma ma orasi 
wokota 0 ngoosa ihaka. Una dede awi dodiao 
yamuruo nagaka. So ma dodiao iwisidumu 0 

riho kekiaka dede ma ngopedekaka, ibobiasa 
dede yanau ma somoa yabangu de 
imatekemodoka. 0 bi ngopedeka magena 
yasironga 10 0 WTS (0 ngopedeka imodoka 
isosabarangi). De ma dodiao itemo gena una 
aku bai 0 riho komagenaka. 

Mula-mula Sem marah karena mantri menanyakan hal ini 
kepadanya. Tetapi Sem ingat kembali pada waktu dia ke kota sekitar 
4 bulan yang lalu. Dia bersama-sama beberapa orang temannya. 
Teman-temannya menunjukkan tempat dimana ada wanita-wanita 
yang biasa bersetubuh dengan laki-Iaki yang membayar mereka. 
(Mereka disebut wanita tuna susila, WTS.) Teman-temannya berkata 
bahwa Sem bisa ke temp at itu. 
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Ngaroko wanakoka ena gena 0 hali manena 
aatorou, duma 0 Sem una magena wotagi awi 
ngale gena wanako idodooha 0 riho komagena. 
o bi ngopeaeka kagena yorama duma italaluwa 
de 0 riho kagena mara aafaja. Ngaroko wanano 
komagena duma una kagenaka, so wabangu 0 

ngopeaeka momatengoka ma ngale 
imatekemoaoka dede muna de aabolo de 
woliho. Ma orasi awi dokuka woliho de ma 
peaeka womimoaoka kali. 

Sem tahu bahwa hal ini tidak baik, tetapi dia pergi karena ingin 
tahu bagaimana tempat itu. Wanita-wanita yang ada di situ tidak 
begitu ramah dan tempat itu kotor. (Tempat-tempat di mana WTS 
berada, walapun bersih tetap dapat menularkan bibit penyakit, 
terutama penyakit kelamin). Tetapi karena dia sudah berada di temp at 
itu, dia membayar seorang wanita untuk berhubungan seksual 
dengannya dan kemudian dia pulang. Setelah kembali ke kampung, 
dia bersetubuh dengan istrinya, Etalina. 
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Ma orasi una awi tahuka woliho nagala 0 

wange motoha aabolo, de nakoso womahosi 
awi isi gena marc warasa aalodi. Ma orasi sutu 
ipasaka de awi nonau (hoso ma saali) ma sahe
no 0 boa 10 isupu. Ngaroko ma orasi womahosi 
de warasa sutu aalodisi, duma una marc 
womarasa aasiriwa de manena naga warasa 
gena lebe aaloha. Komagena 10 awi papanga 
sidago 10 awi bobolo aangodu warasa aasiri de 
iaobo. Mamoi-mamoi una gena warasa wigoga, 
duma 0 hali manena wosihawateriwa. Una 
magena wanakowa ena gena 0 hali manena 
gena de ma sababuka dede 0 ngopeaeka 
magegena 0 kotaka imatekekamake. So 
manena naga de una awi sininga ma rabaka asa 
ka womasasano itemo, ma sababu 0 kia sid ago 
manga ngopa aapanyake. 

Setelah dia kembali di rumah 5 hari kemudian, kencingnya terasa 
perih bila buang air kecii. Kemudian ada nanah pada kepala penisnya. 
Namun Sem tidak pemah merasa sakit walaupun kencingnya masih 
terasa sedikit perih. Juga semua pergelangannya terasa sakit dan 
bengkak. Terkadang Sem merasa sakit, tetapi dia tidak kuatir 
mengenai hal ini. Sem tidak sadar bahwa hal ini berkaitan dengan 
wanita yang pemah dia temui di kota. Sekarang dia mulai bertanya 
pad a dirinya sendiri, apakah ini yang menyebabkan bayi mereka sakit? 
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o hali manena 0 mantrika wasano de 0 

mantri wotemo, "Igogou, ngona 0 panyake 0 

gonorea imasidosoraka 0 ngopeaekano 
isusundali 0 kotaka. Nakoso nomasou aabolo 
de nilohaka de ngona manena upa he 
nomoaoka nosabarangi dede 0 ngopeaeka ma 
somoa ka cawali dede ani peaeka masirete. 
Nakoso nimatekemoaokali dede 0 ngopeaeka 
isusundali de ngona asa 0 bi panyake 
isidodorou namake imasidosora ngonaka, de 
komagena 10 0 bi panyake isisosone." 

Dia menanyakan hal ini kepada mantri yang berkata, "Ya, kamu 
telah tertular penyakit keneing nanah (gonorea) dari WTS di kota. 
Setelah kamu telah mendapat pengobatan dan sudah sembuh, kamu 
tidak boleh lagi melakukan hubungan seksual dengan orang lain 
keeuali dengan istrimu. Apabila bersetubuh dengan WTS kamu dapat 
tertular jenis-jenis penyakit yang lebih parah, bahkan penyakit yang 
dapat menyebabkan kematian. Penyakit kelamin akan menular ke 
istrimu dan anakmu. Penyakit itu akan menyababkan istrimu dan 
kamu mandul." 
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"Mamoi-mamoi 0 nyawa aku yamake 0 

panyake imasidosora bati manga nonau iaobo. 
De ngaroko 0 nabo magena aasiriwa de asa 
isisa masirete duma ma panyake ma rabaka de 
maenasi. 0 panyake magena isironga 10 0 

Sipilisi. 0 orasi muruo naga aabolo, 0 panyake 
manena n:aro isibata-bata de aadungi 
(ikokeleto). Dababata-bata manena 10 ngaroko 
done aaloha duma ma panyake gena ilohawa." 

"Kadang-kadang seseorang bisa terkena penyakit yang 
menyebabkan luka pada alat kelamin. Luka itu tidak sakit dan akan 
hilang dengan sendirinya, tetapi penyakitnya masih ada di dalam. 
Penyakit ini disebut Sipilis. Setelah beberapa waktu, penyakit ini akan 
menyebabkan ruam yang bersisik. Ruam ini akan sembuh, tetapi 
penyakitnya tetap ada dan kamu akan menularkannya kepada istrimu. II 
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"La ma dodoguka ngaroko 0 orasi iteka 
ipasaka de 0 panyake sipilisi manena aku idadi 
nanga kusi-kusi isipanyake de nanga otaki 
dadooha naga. So 0 nyawa de 0 panyake 
manena isipanyake ona asa yomarasa dasiri de 
imadagi 10 itiai kawa. De 0 panyake manena 10 

ka inasipilo eko 10 inasisone. Duma nakoso 
yasou sicapati de ipopanyake gena yaakuka 
daloha. 0 bi panyake sababu imatekemodoka 
so imasidodosora gena isironga 10 0 made ma 
panyake." 

"Di kemudian hari, penyakit sipilis dapat menyebabkan penyakit 
jantung atau gangguan otak. Orang yang menderita penyakit ini akan 
mengalami rasa sakit dan tidak dapat berjalan dengan baik. Penyakit 
ini juga dapat menyebabkan kebutaan at au kematian. Penyakit ini 
dapat diobati bila ditangani secara dini." 

12 



"Kanaga 10 0 panyake ma nuka sidago 10 0 

pugili ma golaka idobo isilamo de 0 faja eko 0 

boa isisupu gena imatero 10 0 guwu. Nako 0 

panyake magegena gena mara de ma souka. 
Kanaga 0 panyake ma nukali isironga 10 0 

Herpes gena asa idadi 0 bi nabo de dasisiri 
kiamati gena yanau de 0 ngopedeka manga 
madeka. Nako 0 panyake manena gena ma sou 
ihiwa, de 0 bi nabo manena asa 0 nyawa 
isipanyake dede 0 panyake magegena ma orasi 
manga oho ma rabaka." Komagena 0 mantri 
una magena awi demo 0 Semka daboia so ma 
ngale 0 gonorea gena 0 Sem wisou, ena gena 0 

suntik dasisiri ma sinotoka. 
"Penyakit yang lain dapat menyebabkan pembengkakan yang 

besar pada pangkal paha dan akan mengeluarkan kotoran seperti 
abses. Penyakit tersebut memerlukan pengobatan yang khusus. 
Suatu penyakit lain yang disebut herpes dapat menyebabkan luka
luka yang terasa sang at sakit pada penis dan vagina. Tidak ada 
pengobatan untuk penyakit ini, dan luka-luka ini akan diderita orang 
yang terjangkit penyakit tersebut sepanjang hidupnya. Penyakit
penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual disebut penyakit 
kelamin." Mantri memberikan Sem 2 suntikan yang sakit untuk 
mengobati gonorea. 
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Kagena wisou aabolo de 0 mantri wotemo 
kali, "Ngona ani peaeka 10 0 panyake manena 
imasidosoraka de ngonano imasidosora. 
Komagena so bilasu ngona ka nomisingangasu 
munaka la muna 10 asa misou." So woise 
komagena de una manena naga wimaae 
bahayaka;de woholu ibobanari wosijarita ma 
peaekaka. Duma nakoso muna 0 sou 
momamakewa ami panyake magena asa lebe 
isidorou de 0 nobo magena asa unaka 
imasidosora kali. 

Mantri berkata kepada Sem, "Kamu harus memberitahu istrimu, 
karena dia juga akan memerlukan pengobatan. Dia juga terjangkit 
penyakit ini dan dia tertular melalui kamu." Sem sangat malu 
sekarang dan dia tidak mau menceritakan yang sebenamya kepada 
Etalina. Te~api jika Etalina tidak mendapat pengobatan, penyakitnya 
akan menjadi lebih parah dan infeksi tersebut akan ditularkan kembali 
kepada Sem. Penyakit ini tidak selalu menimbulkan rasa sakit, tetapi 
kalau tidak diobati, penyakit yang lebih parah akan muncul. 
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Bolo de 0 wange muruo naga ipasaka de 
ma peaeka migoga. Muna marasa gena ami 
poko ma golaka aasiri de 0 boa isisupu ami 
ngopeaekano (tele ma saali). So ma roka 
wanakoka ena gena manena ma sababu gena 0 

gonorea de una 10 ma ngale 0 panyake magena 
bilasu awi peaekaka womasingangasu, de ma 
ngale muna 0 bi sou wasari. Wanako komagena 
so muna wosijarita 0 moi-moi aangodu, bai awi 
lilila 0 ngopeaeka magena 0 kotaka, bai 10 ma 
ngale awi panyake ma katula magena 0 kia bate 
o mantri wasingongangasu unaka. 

Beberapa hari kemudian, Etalina merasa demam. Dia merasa 
sakit di bagian bawah perutnya dan mengeluarkan cairan bernanah 
dari vagina. Sem tahu bahwa ini disebabkan oIeh gonorea dan karen a 
itu dia harus mengaku kepada istrinya mengenai penyakit itu, dan 
mendapatkan pengobatan untuk Etalina. Sem menceritakan kepada 
Etalina semuanya mengenai kunjungannya ke wanita itu di kota dan 
penyakitnya dan penjelasan disampaikan oIeh mantri kepadanya 
mengenai akibat dari penyakit itu. 

15 



Ma orasi muna ongo Etalina moise 
komagena de muna mongamo sababu ma roka 
sidago manga ngopa ma lako 10 imasigelelo 
kawa. Duma una womabobarani womasi
ngangasu igogou munaka ma ngale magegena 
so muna 10 mosanangi, sababu muna magena 
10 aku momasou de miloha. So ma goginitaka 
de muna 0 mantrika motagi. Nakoso momadagi 
gena isusa de misiri, so ma orasi maado 0 

mantrika de muna momarasa mag en a mara 
lebe misiri. 

Etalina marah karena Sem telah menyebabkan anak mereka 
kehilangan penglihatannya. Tetapi Etalina senang karen a Sem telah 
memberanikan dirinya untuk mengaku secara jujur kepadanya. Dan 
Etalina juga senang karen a Sem telah memberitahukan kepadanya 
bahwa dia juga memerlukan pengobatan itu agar bisa sembuh. Pada 
pagi hari Etalina pergi ke mantri. Susah dan menyakitkan baginya 
untuk berjalan. Pad a waktu dia tiba di mantri, Etalina merasa sangat 
kesakitan. 
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Kagena de 0 mantri 0 gonorea ma sou 
womisisuntik munaka de mehe-mehe muna asa 
miloha. 0 mantri wotemo, "Tongongano gena 
ngini asa de nia ngopali, duma nagala idadi 
kawa. Yadalaka 0 nyawa 0 gonorea isipanyake 
o ngopa imamake kawa." 

Mantri memberikan pengobatan untuk gonorea dan perlahan
lahan Etalina membaik. Mantri berkata, "Saya harap anda bisa 
mempunyai anak lagi, tetapi kemungkinannya tipis. Banyak orang 
yang menderita gonorea tidak bisa mendapatkan anak lagi kecuali 
mereka diobati cukup lengkap dan secepat mungkin." 
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Dabolo de moliho de ma ngale 0 hali 
magegena ma rokaka mosingangasu. Ma orasi 
ma roka woise de una mara wimaae de 
womanyasali de ma peaekaka wojaji ena gena 
una 0 bi ngopeaeka isusundalika wotagi kawa. 

Dia pulang untuk memberitahukan hal tersebut kepada Sem. 
Sem merasa sangat malu dan menyesal dan dia beIjanji untuk tidak 
lagi berhubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan istrinya. 
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Una 0 Sem gena asa womanako ena gena 
ngaroko 0 bi ngopedeka isusundali 0 sanangi 
yojaji duma ma sanangi gena igogou ihiwa. 0 bi 
ngopedeka magena ona aku 0 bi panyake de 
ma bahayaka yasidosora. 0 panyake magena 0 

nyawa manga sala ihihiwa 10 aku ka yasidosora 
imatero 10 ma pedeka ongo Etalina de manga 
ngopa ma ceceke. 0 panyake manena 10 ka 
Inaslsone. 

Sem menyadari bahwa walaupun mengunjungi para WTS atau 
wanita lain untuk berhubungan seksual di luar nikah menjanjikan 
kesenangan, namun akhimya dapat membawa berbagai penyakit yang 
berbahaya. Penyakit-penyakit itu mudah ditularkan kepada orang
orang yang tidak berdosa seperti Etalina dan bayi mereka. Penyakit 
ini bahkan dapat menyebabkan kematian. 
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De 10 sababu 0 kia moi-moi 0 mantri wasi
nanako unaka so una 10 womanakoka ena gena 
mara igogou ma ngale 0 maae ma panyake 
magena imasidosora gena 0 nyawa nagoona 10 

bilasu upa imatekemoaoka dede 0 ngopeaeka 
isusundali. 0 orasi salalu 0 nyawa nagoona de 
imatekemoaoka dede 0 nyawa ma somoa, 
manga peaeka eko 10 manga roka aasowo, 0 

nyawa magena; asa 0 maae ma panyake imasi
dosora. Sababu yanakowa dede nagoona 
iaomaka imatekemoaoka ma orasi magegena 
yaaka waasi. Nagala yanako waasi nakoso 0 

maae ma panyake naga mOl onaka 
imasidosoraka. 

Karena penjelasan mantri itu kepada Sem, dia menyadari bahwa 
sebenamya seseorang tidak harus berhubungan seksual dengan 
seorang WTS sampai terjangkit penyakit kelamin. Setiap saat 
seseorang berhubungan seksual dengan orang lain selain istrinya atau 
suaminya, orang itu bisa terjangkit penyakit kelamin. Karena mereka 
tidak mengetahui dengan siapakah mereka telah berhubungan seksual 
sebelumnya. Ada kemungkinan mereka belum tahu kalau mereka 
telah terjangkit salah satu jenis penyakit kelamin yang ada. 
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So ma ngale 0 maae ma panyake de 
idodooha 0 panyake gena yasidosora magena 0 

moi-moi 0 kia wananakoka aangodu una 
wasinako 0 Toncika de ma dodiaoka. 

Sem menjelaskan kepada Tonci dan teman-temannya yang lain 
mengenai apa yang diketahuinya tentang penyakit kelamin dan 
bagaimana penyakit tersebut ditularkan. 
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o Tonci gena kanaga 0 Sem de ma pedeka 
manga tahu ma dalateka wogoge. Ma orasi ma 
ngale 0 kia idadi onaka gena una woiseka de 
una asa wosininga ma moika de igogou una 0 

Sem ma pedeka womisigaro imaidu dede 
muna, duma muna magena moholu sababu 
manako ena gena 0 hali magena isala. Manena 
naga una wosanangi sababu womanako ena 
gena nakoso 0 orasi magegena de imateke
modoka dede muna ongo Etalina magena, 
tantu unaka 10 0 gonorea imasidosoraka, de 
una 10 wasidosora kali ma pedeka. 

Tonci adalah tetangga Etalina dan Sem. Dia mendengar tentang 
apa yang terjadi dengan Sem dan Etalina. Tonci pernah mengajak 
Etalina untuk tidur dengannya, tetapi Etalina menolak karena dia tahu 
bahwa hal itu salah. Sekarang Tonci senang karena Etalina menolak 
ajakannya. Dia sadar bahwa kalau waktu itu dia berhubungan badan 
dengan Etalina, dia pasti terjangkit gonorea juga, dan dia dapat 
menularkannya kepada istrinya. 
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So nakoso 0 roka de peceka imocoka dede 
manga roka eko 10 manga peceka masirete de 
upa dede 0 nyawa rna somoa manga dokuka 
eko 10 0 riho rna somoaka de 0 mace rna 
panyake magena aku ngone posiraro. 

Penularan penyakit kelamin dapat dicegah bila suami dan istri 
hanya bersetubuh dengan pasangan mereka sendiri dan tidak dengan 
orang lain di kampung mereka atau dari tempat lain. 
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o Sem gena 0 kia ma ngale 0 maae ma 
panyake 0 mantri wasinanakoka magena 
aangodu asa una wawosawa de 10 

womasigocoho aaputuru, so wotemo, "Nakoso 
kanaga 0 nonau de ma naboka, eko 10 0 boa 
isupu 0 nona uno gena capatika 0 mantrika 
potagi la pomasou. De ngone 10 bilasu 0 nyawa 
pamomoaoka yangodu pasingangasu ma ngale 
ona 10 imasou." Manena asa 0 panyake 
irnasidodosora rna tero kornanena patogu. So 
komagena 0 Sem de ma dodiao 10 yangodu 
imamangaku ena gena nakoso dede 0 nyawa 
ma somoa ona bukangla ka yosala, duma dede 
ma resiko (ma bahayaka) ma ngale manga rohe 
masirete, manga peaeka de 10 manga ngopa
ngopa. 

Sem tidak akan melupakan semua yang telah diterangkan oleh 
mantri kepadanya tentang penyakit kelamin. "Apabila ada luka pada 
penis atau cairan bernanah keluar dari penis, pergilah segera ke 
mantri untuk berobat. Dan kamu harus memberitahukan semua orang 
yang telah bersetubuh dengan kamu untuk meminta pengobatan juga. 
Janganlah bersetubuh di luar pernikahan." Ini akan menghentikan 
menularnya penyakit seperti ini. Sem dan semua teman-temannya 
mengaku bahwa berhubungan seksual dengan orang lain selain istri 
mereka tidak hanya salah, tetapi juga mengandung resiko yang tinggi 
bagi diri mereka sendiri, istri mereka dan anak-anak mereka. 
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