
Știi ? 

Infecții Transmisibile 
Sexual 

Română

DENUMIREA SEMNE MOD DE  
TRANSMITERE CUM AFLI ? TRATAMENT 

Condylome, 
creastă de 
cocoș, veruci/negi 
genitali 
(Papillomavirus) 

Excrescențe 
asemănătoare 
negilor pe zonele 
genitale, anale și 
bucale 

Pe cale sexuală, 
prin contactul unei 
mucoase cu o zonă 
din corp care este 
infectată (mângâieri) 

Examen medical și 
frotiu vaginal 

Veruci/negi tratați 
cu creme și dacă este 
necesar extracția locală 
cu lazer a verucilor  

Micose vaginale 
balanite ale 
glandului 

Mâncărimi, pierderi 
vaginale albe dense 
și grase, arsuri, infla-
marea glandului 

Contacte sexuele, 
mângâieri sexuale 

Examen medical 
prelevare locală și 
frotiu 

Medicamente adecvate, 
creme de pus pe 
mucoase sau ovule de 
introdus pe cale vaginală 

Sifilis 

O mică plagă sau 
un șancru la nivel 
genital, anal, bucal  
Ganglioni 
Erupție 
Pată trandafirie 

Prin contact sexual 
între mucoase chiar 
și fără penetrație 
(contact gură sex  și 
gură anus) prin sărut 
dacă la nivelul bucal 
există un șancru 

Analiza sângelui Antibiotice adecvate. 
Stadiul al treilea este 
mult mai greu de tratat 

VIH/sida

Cel mai adesea nu 
sunt simptome, 
uneori un sindrom 
gripal  

Pe cale sexuală 
Pe cale sangvină Pe 
cale mamă-copil 

Analiza sângelui Nu există un tratament 
care să vindece, dar 
există un tratament 
de lungă durată care 
încetinește evoluția 
bolii, terapiile triple/
triterapii. 

Contacte

Namur : SASER  
https://pointsrelaissida.jimdo.com - 081/77.68.20

Liège : Centre S 
www.sidasol.be - 04/287.67.00 

 
Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons  

www.sida-charleroimons.be - 071/92.54.10 

Zanzu  
https://www.zanzu.be/fr/

Pentru a găsi un centru de depistare în 
apropierea dvs, vizitați site-ul : 

www.cool-and-safe.org
 

Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida 
Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

Orice am fi părinți, parteneri, membri ai comu-
nității noastre, responsabili religioși, cu toții 

avem un rol de jucat în prevenirea IST. Aceasta 
este responsabilitatea noastră a tuturora. 

Plateforme Prévention Sida
Place de la Vieille Halle aux blés 29/28

1000 Bruxelles
Tél: 02/733.72.99

 
WWW.COOL-AND-SAFE.ORG

Prezervativ Depistare Tratament



Infecții Transmisibile Sexual sau IST 

� O IST sau o  Infecție Transmisibilă Sexual, este 
o  boală care se transmite prin relații sexuale 
cu una sau mai multe persoane care sunt déjà 
contaminate, cu sau fără penetrație.  

� IST-urile sunt cauzate de bacterii, viruși, 
paraziți, ciuperci. 

�   Printre IST-urile cele mai cunoscute se nu-
mără : hepatitele B și C, herpesul, blenoragia, 
chlamydia, sifilisul, papillomavirusul (virusul 
care provoacă papilomul), VIH/Sida…   

�   Unele dintre aceste infecții pot fi transmise și 
altfel decât prin relații sexuale : acestea sunt 
VIH/SIDA și hepatitele care pot fi transmise 
și prin sânge 

Simptome sau semne  

� Adesea, semnele IST sunt foarte discrete, chiar 
inexistente.  

� Dacă în săptămânile, sau chiar în lunile care 
urmează după o relație sexuală apar semne ca : 
scurgeri, pierderi vaginale neobișnuite și/sau urât 
mirositoare, mâncărimi, senzații de usturime 
în timpul urinării, bubulițe, răni sau ulcerații pe 
sex sau pe alte mucoase (gură, anus ….) dureri în 
partea de jos a abdomenului, sângerări sau alte 
manifestări neobișnuite in aceste situații trebuie să 
consultați un medic. 

�   Uneori aceste semne vi se pot părea neînsemnate, 
totuși este esențial să le luați în serios deoarece 
o IST netratată poate avea consecințe grave mai 
târziu (sterilitate, cancere …) .  

�   Dacă sunt depistate la timp, majoritatea IST se 
tratează foarte bine, doar în câteva zile sau câteva 
săptămâni.   

�   IST fragilizează mucoasele și le face mult mai 
permeabile la VIH. Și cu atât mai mult cu căt orice 
rană la nivelul organelor genitale favorizează 
contaminarea cu VIH/SIDA. 

Depistarea

� Există diferite tipuri de examene care, în funcție 
de IST, pot permite diagnosticarea : 

 � examenul clinic al organelor genitale 

 � prelevare locală sau culturi 

 � Analiza sângelui 

Depistarea se face de către medicul său și/sau 
de ginecologul său pentru femei într-un centru 
de planing, intr-o casă medicală, un centru IST...

Cum să vă protejați 

 � Prin folosirea în timpul relațiilor sexuale a 
unui prezervativ feminin sau masculin;

 � Prin informarea partenerului tău, în cazul 
contaminării cu o IST pentru ca acesta să 
se consulte la medic și să se protejeze; 

 � Nu încercați să ghiciți de ce suferiți și nu vă 
tratați singur MERGEȚI LA DOCTOR !  

DENUMIREA SEMNE MOD  DE  
TRANSMITERE CUM AFLI ? TRATAMENT 

Gonoree 

Scurgere de puroi 
din penis, arsuri 
în timpul urinării, 
pierderi vaginale 
neobișnuite  

Pe cale sexuală  Prelevare genitală, 
frotiu 

Antibiotice adecvate 

Chlamydia
Scurgere anormală, 
pierderi vaginale 

Pe cale sexuală, 
mângâieri sexuale 

Frotiu pentru fete 
și prelevare urinară 
(băieți) 

Antibiotice adecvate 

Hepatită B 
Adesea fără semne, 
oboseală, febră 

Pe cale sexuală 
Pe cale sangvină 
De la mamă la copil 

Analiza sângelu Vaccin combinat cu 
cel pentru hepatita A 

Hepatită C 

Oboseală, febră, 
icter, dar adesea nu 
există semne 

Prin transmitere 
sexuală  
Prin sânge 
Transmiterea de la 
mamă la copil

Test de sânge 

Test rapid 

Antivirale, vindecare 
în 8-12 săptămâni

Herpes genital 

Dureri, arsuri, răni și 
bășici mici pe penis 
sau pe vulvă 

Prin contact sexual 
între mucoase chiar 
și fără penetrație 
(contact gură sex 
et gură anus) prin 
contact direct cu 
rănile

Prelevare locală și în 
anumite cazuri analiza 
sângelui 

Creme sau trata-
mente antivirale 
adecvate 


