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Stimate cititoare, stimaţi cititori,

Este important ca oamenii infectaţi de HIV şi care suferă de 
SIDA sau hepatită să poată trăi fără să fie discriminaţi.
Ar trebui să ştim cu toţii cum se pot transmite aceste infecţii 
şi cum ne putem proteja pe sine şi propria comunitate. În 
acest context este important să luăm în considerare fundalul 
lingvistic şi cultural diferit. Din experienţa îndelungată a mun-
cii mele cu oamenii, care ca şi mine au o istorie influenţată de 
migraţie, cu grupe ale populaţiei mobile şi a minorităţilor etni-
ce am învăţat că ştinţa de cauză este mai bună decât teama şi 
că infomaţiile în propria limbă sunt cheia. Acesta este motivul 
din care am numit acest prospect „Să vorbim despre HIV-in limba noastră”.
Să ne informăm şi să discutăm despre sexualitate şi sănătatea sexuală precum şi 
despre consumul intravenos de droguri – şi dacă este dificil – este necesar şi ne 
ajută să ne asigurăm viaţa mai bine.

Comisia europeană sprijină AIDS & Mobility Europe (A&M) în eforturile sale de a 
obţine contact cu tinerii, familiile si comunităţile lor. Acest prospect este prezentat 
de reţeaua AIDS & Mobility.
Aceasta vă ajută să aflaţi ce este mai important referitor la următoarele teme: Cum 
se transmit: HIV, hepatita şi bolile venerice? Cum se poate proteja fiecare pe sine şi 
pe alţii? Cum se poate afla dacă s-a transmis o infecţie şi care sunt metodele de tra-
tament? Scopul este să vă punem la dispoziţie informaţii actuale şi să vă“ îndrumăm 
la alegerea ofertelor de ajutor în caz că necesitaţi consultanţă personală.
AIDS & Mobility doreşte să vă încurajeze să vă infomaţi şi să vă testaţi de HIV şi 
hepatită. Efectuarea unui test de bunăvoie este primul pas în direcţia unui tratament 
şi îngrijirii eficace. Pentru consultanţă vă recomandăm să contactaţi organizaţiile 
enumerate in ghid. Nu este necesar să vă prezentaţi cu propriile date de identificare 
la prima întrevedere.

Sunt mândru şi mă bucur să vă pot recomanda acest ghid şi doresc să mulţumesc 
partenerilor şi suporterilor AIDS & Mobility pentru participare, producţie şi difuzare.

Prefaţă

Ramazan Salman, conducerea proiectului A&M
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Introducere

Prevenţia HIV este importantă pentru fiecare. Şi dacă nu aveţi de gând să aveţi 
contacte sexuale sau să luaţi droguri, cunoaşterea înseamnă putere iar informaţiile 
dobândite pot fi date intr-o bună zi altuia. Acest ghid conţine informaţii despre HIV 
şi SIDA şi despre prevenţia legată de acestea, testare, tratament, îngrijire şi suport. 
În plus conţine informaţii despre hepatita virală, tuberculoză şi boli venerice transmi-
sibile prin contactul sexual.
Toate aceste boli se pot transmite prin infecţie. O infecţie inseamnă că un micro-
organism, de obicei un virus sau o bacterie pătrunde în corpul uman şi determină 
modificări care îmbolnăvesc persoana.
Diferite organisme infectante se abat asupra unor părţi ale organismului şi anume 
asupra unui organ de ex. in cazul hepatitei – ficatul sau asupra unui sistem ca de ex. 
sistemul imunitar al organismului in cazul HIV.
HIV, hepatita şi bolile venerice se răspândesc de la organism la organism. Câteva 
modele de comportament ca de ex. sexualitatea şi uzul drogurilor înlesnesc infiltra-
rea viruşilor si bacteriilor în organismul uman.

Aşa va protejaţi sănătatea:
■	În caz că aveţi contacte sexuale practicaţi sexualitatea sigură Safer Sex

■ În cazul consumului de stupefiante practicaţi Safer Use

■ Vaccinaţi-vă contra hepatitei A şi B

■  Consultaţi-vă regulat privitor la bolile venerice inclusiv testul HIV

■  Testaţi-vă de tuberculoză dacă credeţi că v-aţi expus unui risc de contaminare.

Aceast ghid vă explică de ce şi cum.

Scopul lui este de a sprijini oamenii tineri şi familiile lor să se protejeze mai bine, 
indiferent de diferenţele culturale şi lingvistice. În plus aceasta încearcă să reducă 
teama şi să înlesnească dialogul pentru a putea ajuta şi lupta împotriva stigmatizării 
şi discriminării persoanelor care au HIV, SIDA sau hepatită.
Proiectul AIDS & Mobility Europe reuneşte oamenii din culturi diferite. Conţinutul 
acestui ghid este influenţat şi imbogăţit cu experienţe care provin din multe ţări.
Acest ghid a fost redactat pentru participanţii la evenimentul campaniei HIV în cadrul 
AIDS & Mobility organizat de către mediatori experţi HIV şi SIDA transculturali certi-
ficaţi. Ghidul vă este pus la dispoziţie gratis. Sperăm să vă fie de folos.
Pentru informaţii aferente luaţi legătura cu organizaţiile enumerate la finalul ghidu-
lui.
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Drepturile dv. 

Dreptul la sănătate este un drept de 
bază al omenirii la care orcine poate 
ridica pretenţii independent de statutul 
sau de cetăţenia sa. Rezultând din 
experienţa de migraţie sau din lipsa 
accesului la informaţii sau din lipsa 
măsurilor de prevenţie şi îngrijire, 
emigranţii au anumite necesităţi de 
ocrotire a sănătăţii şi totodată un 
risc mai mare de a se infecta cu HIV, 
hepatită, boli venerice şi tuberculoză. 

Toate ţările Uniunii Europene au semnat 
un pact privitor la drepturile economi-
ce, sociale şi culturale (pactul social) 
şi trebuie să asigure că serviciile de 
sănătate sunt puse la dispoziţia tuturor, 
pot fi solicitate de oricine, că sunt 
acceptabile şi de o înaltă calitate. Libera 
trecere fără bariere înseamnă şi luarea 
în seamă a fondului cultural diferit al 
pacienţilor de către unităţile medicale.

Directivele şi deciziile la nivelul Uniunii 
Europene trebuie să asigure posibi-
litatea accesarii în egală măsură la 
îngrijirea medicală a emigranţilor şi 
membrilor grupului populaţiei mobile 
sau a unor minorităţi. Şi dacă aceştia 
se susţin fără o permisiune legală în 
ţara respectivă, au dreptul la sănătate şi 
dreptul de a accesa îngrijirea medicală.

Cu toate că ţările au progresat în 
ceea ce priveşte tratamentul medical 
egalitar al tuturor cetăţenilor, există 
în special pentru emigranţi şi grupul 
populaţiei mobile încă piedici conside-
rabile la accesarea îngrijirii medicale. 
Informaţiile pot lipsi în limba lor sau 
un translator competent nu e disponi-
bil. Pentru anumite servicii medicale 
sunt prevăzute taxe sau aceste ser-
vicii există numai la mari distanţe.

Pentru a afla mai mult despre acce-
sarea serviciilor medicale la domiciliu 
adresaţi-vă unei consultanţe pentru 
emigranţi. Adresele înscrise la sfârşi-
tul ghidului pot să vă fie de ajutor. 
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Bolile infecţioase discutate în acest 
ghid afecteaza anumite părţi ale 
corpului uman. Imaginea arată 

unde se află câteva din cele mai 
împortante părţi şi organe.

Corpul uman

Anatomia 

Faringe

Laringe

Inima

Artere

Muşchi

Ficat

Vezica biliară

Rinichi

Schelet

Intestin

Creier

Ganglioni limfatici

Plămâni

Splină

Măduvă osoasă

Stomac

Vene

Pancreas

Vezica urinara



8

■ HIV (virusul uman imuno-deficitar) 
este virusul care – fără tratament 
– declanşează SIDA (sindromul 
imunodeficienţei umane dobândite). 

■ În primă fază după infecţia cu virusul 
HIV nu se pot constata neapărat 
simptome. O persoană poate fi 
mulţi ani contaminată cu HIV şi 
să nu aibă nici un simptom dar 
totuşi este contagioasă, deci poate 
transmite virusul altor persoane. 

■ Terapiile actuale ale infecţiilor HIV au 
mare succes. Cu ajutorul acestora 
o persoană poate să-şi păstreze 
sănătatea o viaţă. Medicamentele 
HIV antiretrovirale se iau în fiecare zi 
şi pot avea câteva efecte secundare.

■ Dacă nu are loc nici un tratament 
virusul poate ataca sistemul imunitar 
aşa încât apărarea organismului şi 
restabilirea lui după o multitudine de 
infecţii şi boli nu mai este asigurată.

■ SIDA poate fi evitată numai prin 
tratament. Îmbolnăvirea este de-
clanşată de către slăbirea sistemului 
imunitar care duce la sensibilizarea 
organismului, ceea ce poate fi letală. 

■ Momentan, încă nu există un 
vaccin protector contra HIV.

HIV şi secreţiile
Virusul apare în toate fluidele orga-
nismului unei persoane infectate, 
dar în mod concentrat, pentru a 
fi contagios, acesta apare în: 

■ SâNGE, SPERMă, FLUID VAGI-
NAL ŞI LAPTELE DE MAMă

Pentru a declanşa o infecţie în orga-
nismul uman trebuie să se infiltreze 
o cantitate suficientă de viruşi: prin 
fluxul sanguin sau prin intermediul 
mucoaselor (părţile subţiri şi sensibile 
de piele din gură, vagin, anus, pre-
puţ şi trecerea uretrei spre penis).

Despre HIV şi SIDA
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HIV se poate transmite
■ prin contact sexual vaginal 

sau anal fără prezervativ

■ folosirea in comun, cu persoane 
infectate, de ace si seringi şi 
alte ustensile nesterilizate pentru 
consumul de droguri injectabile

■ prin echipament nesterilizat în 
cazul tatuajelor sau piercing-ului 

■ Cu toate că riscul este foarte mic, 
contactul sexual oral practicat 
fără prezervativ poate fi o cale 
de infecţie, în special în cazul 
contaminării mucoasei lezate 
din gură cu spermă infectată

■ Prin transmisia de la mamă la 
făt în timpul sarcinii, în cadrul 
naşterii şi sau la alăptarea lui. 
Prin tratament medical aceas-
tă infecţie poate fi evitată. 

■ Prin folosirea unor produse de 
sânge necontrolate sau compo-
nente de sânge pentru transfuzii 
în cadrul transplantului de organe

Dacă credeţi că v-aţi infectat cu 
HIV puteţi face un test HIV.

Cum nu se poate transmite HIV
Dacă cunoaşteţi pe cineva care este 
purtător de HIV nu este periculos:

■ Să folosiţi în comun aceleaşi pahare, 
farfurii, acelaşi pat sau toaletă

■ Contactul cu transpiraţie şi lacrimi

■ Atingerea mâinii pentru un salut

■ Atingerea sau sărutul

■ Sex fără penetrare (fără in-
troducerea penisului)

■ Contact sexual protejat cu 
prezervative, oral, vaginal 
sau anal cu gel lubrifiant
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Testul HIV
■	Cu un test al sângelui şi al salivei 

se poate constata dacă cineva 
este infectat cu HIV. Există clinici 
care oferă un test rapid prin care 
se poate obţine rezultatul instant. 
De obicei acest test trebuie re-
petat câteva zile mai târziu.

■ Dacă virusul HIV a pătruns în orga-
nismul uman, răspunsul acestuia 
faţă de infecţie este formarea unor 
proteine specifice. Acestea se nu-
mesc anticorpi. Testul are misiunea 
de a dovedi anticorpii HIV din sânge.

■ Organismul necesită 3–12 săptămâni 
până când dezvoltă anticorpi. Inter-
valul dintre contaminare şi producţia 
de anticorpi se numeşte fereastră 
imunologică. În acest interval oame-
nii sunt infectaţi cu HIV dar nu au 
încă anticorpi în sânge, care ar putea 
atesta existenţa virusului. Conce-
traţia virusului în sânge, spermă, 
secreţie vaginală sau lapte poate fi 
foarte mare şi persoana infectată 
poate contamina alte persoane. 

■ Asta înseamnă că un Test HIV 
oglindeşte situaţia la 12 săptă-
mâni dupa posibila infectare. 

■ Protejaţi-vă în continuare în timp ce 
aşteptaţi rezultatul testului. Un test 
nu vă protejează contra infecţiei. 

■ Dacă se pot constata anti-
corpi în sânge, înseamnă că 
persoana respectivă este in-
fectată cu virusul HIV.

■ Dacă rezultatul testului este pozitiv, 
se va efectua de regulă un al doilea 
test pentru a confirma primul test. 

Un rezultat negATIV înseamnă: 
■ Că nu s-au constatat anti-

corpi HIV în sânge şi persoana 
nu este infectată cu HIV.

Un rezultat pozITIV înseamnă: 
■ Că s-au găsit anticorpi HIV în cadrul 

testului. Înseamnă că a avut loc o 
infecţie iar testul HIV va ieşi întot-
deauna pozitiv la această persoană.

Siptome 
Unii afectaţi relatează despre simptome 
asemănătoare cu gripa imediat după 
infecţie. Aceasta se numeşte sero-
conversie. După acestea poate dura 
ani până apar primele simptome de 
îmbolnăvire. O persoană pozitivă HIV 
poate infecta alte persoane în tot acest 
interval. Fiecare persoană reacţionează 
altfel faţă de infecţia HIV dar pot apărea 
următoarele simptome: infecţii repetate 
cu herpes şi candidoze genitale, obo-
seală exagerată, transpiraţie nocturnă, 
febră, pierderea din greutate, diaree 
repetată, pete roşii, purpurii şi maro pe 
piele sau in gură. Asemenea simptome 
pot apărea şi în legătură cu alte maladii. 
Numai un test al sângelui poate exclude 
infecţia cu HIV. HIV poate fi tratat cu 
medicamente antiretrovirale. Persoana 
infectată rămâne sănătoasă şi poate să 
se aştepte la o durată de viaţă medie, 
dar o vindecare nu există. Numai fără 
tratament majoritatea oamenilor po-
zitivi HIV dezvoltă mai târziu SIDA.
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Tratament 
Medicamentele antivirale sunt foarte 
eficace pentru a imbunătăţi starea de 
sănătate a oamenilor cu HIV şi pot 
creşte rata de supravieţuire la cea 
medie. Majoritatea persoanelor cu 
HIV care au acces la tratament nu se 
îmbolnăvesc niciodată de SIDA. Pe 
moment nu există un tratament care 
să distrugă în totalitate HIV din orga-
nism, dar prin luarea medicamentelor 
antivirale puteţi rămâne sănătoşi şi 
preveniţi apariţia SIDA. Aceste medi-
camente împiedică înmulţirea virusului 
ceea ce ar duce la afecţiuni mai grave. 
Medicamentele trebuiesc luate zilnic 
cu toate că au efecte secundare, care 
parţial sunt foarte greu de suportat. Nu 
fiecare suportă medicamentele antivi-
rale şi nu fiecare doreşte un tratament 
cu asemenea medicamente. Oamenii 
cu HIV trebuie să se ducă regulat la un 
medic specialist pentru a verifica starea 
sistemului imunitar şi de a fixa timpul 
potrivit pentru un tratament adecvat.

profilaxie post expunere
Profilaxia post expunere este un tra-
tament de urgenţă care poate ajuta 
să împiedice infecţia cu HIV după 
posibile contaminări cu virusul de ex. 
prin practici sexuale neprotejate, rupe-
rea neaşteptată a unui prezervativ sau 
folosirea comună a seringii. Tratamentul 
constă în luarea unor medicamente an-
tivirale timp de o lună, care trebuie să 
inceapă într-un interval de cel mult 72 
de ore după contaminarea cu virusul.

Înaintea începerii tratamentului, medicul 
vă va chestiona privitor la situaţia de 
risc în care vă aflaţi. Deoarece trata-
mentul poate avea efecte secundare, 
tratamentul se va prescrie numai dacă 
există un risc ridicat de infecţie. Mo-
dul în care puteţi obţine un tratament 
PEP diferă de la localitate la localitate. 
Pentru informaţii aferente luaţi legătura 
cu consultanţa HIV/AIDS sau organi-
zaţiile de sănătate din apropierea dv. 
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Safer Sex sunt activităţi sexuale prin 
care transmiterea bolilor poate fi îm-
piedicată prin faptul că nu are loc un 
schimb de fluide şi secreţii ale corpului 
sau se folosesc metode de baraj pre-
cum prezervative. Practicarea Safer Sex 
este o decizie importantă pentru ori-
cine. Dacă doriţi un copil este cel mai 
bine să vă testaţi împreună cu partene-
rul referitor la HIV şi alte boli venerice 
înainte de a renunţa la prezervative.

Consumul de alcool şi droguri poa-
te îngreuna reflexţia şi respectarea 
sfaturilor de a practica mereu Safer 
Sex. O să vă reuşească mai degrabă 
dacă luaţi aceaste decizii importante, 
drept regulă generală fără excepţii. 
Aşa veţi avea permanent prezervati-
ve şi puteţi evita influenţa negativă 
a consumului de droguri şi alcool 
asupra comportamentului sexual. 

Prezervative

Prezervativele pentru bărbaţi şi femei 
protejează contra bolilor transmisibile 
prin sex inclusiv HIV. Prezervativul 
pentru bărbaţi este un recipient foarte 
subţire din Latex (sau Poliuretan) care 
se aplică peste penis şi care împiedică 
răspândirea spermei în vagin, uter şi 
în canalul anal. Sperma este oprită de 
prezervativ. La femei poate fi împiedi-
cată fecundaţia ovulului şi sarcina. Atât 
pentru femei, cât si pentru bărbaţi, 
prezervativele sunt utile pentru cei care 
vor să deţină cotrolul asupra Safer Sex.

Prezervative există în multe varian-
te, grosimi, mărimi, forme, gusturi 
şi culori pentru a fi potrivite pentru 
orice situaţie şi orice penis. Crite-
riile cele mai importante pentru un 
prezervativ este sigiliul de calitate 
(de ex. CE) şi data de expirare. 

Dependent de ţară şi localitate, prezer-
vativele se pot cumpăra în magazine, 
supermarket-uri sau în farmacii pre-
cum şi în automate sau prin internet. 
Oficialităţile pentru tineret, organ-
zaţiile sociale şi de sănătate împart 
şi distribuie prezervativele gratis. 

Safer Sex
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Folosite adecvat, prezervativele vă pot 
oferi dv. şi partenerei, partenerului o 
protecţie dovedit eficace contra HIV 
şi altor boli transmisibile sexual.

■ Utilizaţi un prezervativ întotdeauna 
penru a practica sexul vaginal şi anal!

■ Pentru un penis mic puteţi să 
folosiţi prezervative mai strâmte, 
care nu pot să alunece uşor

■ Pentru un penis mai mare se pot 
folosi prezervative mai largi care 
nu strâmtorează circulaţia sangu-
ină şi care nu se rup prea uşor

■ Pentru sex oral folosiţi un prezervativ 
cu aromă (care acoperă gustul de ca-
uciuc) sau utilizaţi unul fără lubrifiant

Utilizaţi pentru practicarea sexului anal 
lubrifianţi pentru a-l face mai plăcut, 
a ridica sensibilitatea şi a diminua 
pericolul de rupere a prezervativului. 
Nu folosiţi niciodată în nici un caz 
două prezervative unul peste altul. Prin 
fricţiune acestea se pot rupe mai uşor. 

Dacă un prezervativ s-a rupt, a fost 
permeabil sau a alunecat în timpul ac-
tului sexual, iar după opinia dv. pericolul 
de infecţie cu HIV există, trebuie să 
consultaţi un medic pentru a efectua 
tratamentul PEP în cazul necesităţii 
(tratamentul trebuie să înceapă cel 
târziu 72 de ore după contactul sexual, 
cu cât mai repede cu atât mai bine).

În caz că vă faceţi griji privitor la o  
sarcină puteţi să luaţi contraceptive  
de urgenţă
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Lubrifianţi (gel)

 

Utilizarea unui gel din materia primă 
apă, înlesneşte un sex plăcut şi mă-
reşte sensibilitatea. În plus, ruperea 
prezervativului se poate evita în special 
dacă vaginul sau anusul sunt uscate. 
Folosiţi neapărat mult lubrifiant pentru 
practicarea sexului anal, deoarece 
anusul nu produce secretie proprie.

Există şi lubrifianţi care conţin 
spermicide care previn riscul unei 
sarcini. Cercetatorii au demonstrat 
că utilizarea lubrifianţilor care conţin 
nonoxinol creşte riscul unei infecţii 
cu HIV. Din această cauză nu folosiţi 
produsele care conţin nonoxinol. 

Luaţi legătura cu organizaţiile enu-
merate la sfârşitul ghidului. Acestea 
vă pot spune unde puteţi primi 
prezervative şi lubrifianţi precum şi 
contraceptive de urgenţă sau PEP.

Recomandări pentru 
prezervative

Când cumpăraţi prezervative
■ Cumpăraţi prezervative cu 

sigiliul de calitate CE!
■ Numai prezervativele din latex 

sau poliuretan sunt adecvate 
pentru practicarea Safer Sex !

■ Asiguraţi-vă că ambalajul este intact!
■ Asiguraţi-vă că termenul de ex-

pirare nu a fost depăşit. În caz 
că prezervativul este mai vechi, 
acesta se poate rupe mai uşor!

ReCoMAnDĂRI pentru utilizarea  
corectă a prezervativului 
■ Utilizaţi un prezervativ cu sigi-

liu de calitate, al cărui termen 
de expirare nu este depăşit!

■ Păstraţi şi depozitaţi prezerva-
tivele într-un loc unde nu sunt 
supuse temperaturilor înalte!

■ Utilizaţi de fiecare dată 
un prezervativ nou!

■ Folosiţi totodată un gel 
pe bază de apă!

■ Deschideţi ambalajul cu grijă.  
Fiţi atenţi în cazul unghiilor  
rupte şi ascuţite. 

Ce este ConTRAInDICAT în cadrul  
utilizării prezervativelor
■ Dacă vă folosiţi de un prezerva-

tiv din latex nu utilizaţi niciodată 
ulei, vaselină şi alţi lubrifianţi pe 
bază de ulei. Prezervativele din 
latex devin poroase şi se rup

■ Nu deschideţi ambalajul prezerva-
tivelor cu dinţii sau foarfeca. Le 
puteţi deteriora din greşeală.

■ Nu derulaţi prezervativul înainte de 
a-l pune pe penis. La vârf poate 
să se formeze o bulă de aer.
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Utilizarea corectă a 
prezervativelor

Când trebuie aplicat
■ Penisul trebuie să fie ferm 

în erecţie înainte să fie pre-
văzut cu prezervativul

■ Aplicaţi prezervativul înainte de 
introducerea penisului în vagin!

Aplicarea prezervativului
■ Luaţi rezervorul (moţul) prezer-

vativului între degetul cel mare 
şi arătător şi asiguraţi-vă că 
nu mai este aer în interior

■ Puneţi prezervativul pe penis  
şi rulaţi-l în timp ce îl ţineţi 
în continuare de vârf

■  Asiguraţi-vă că aţi derulat prezer-
vativul până la rădăcina penisului. 

În timpul actului sexual
■ Verificaţi dacă prezervativul se află 

în continuare acolo unde trebuie. 
În timpul actului sexual puteti să 
fixaţi cu mâna la rădăcină pen-
tru a asigura că nu alunecă. 

După ejaculare
■ Extrageţi penisul înainte să se  

înmoaie

■ Ţineţi prezervativul la baza în timp 
ce retrageţi penisul pentru a împie-
dica să ramână în vagin sau anus

■ După ce aţi extras penisul, pre-
zervativul poate fi scos cu grijă şi 
aruncaţi-l la coşul de gunoi. Nu 
aruncaţi prezervativul in toaletă 
deoarece poate să o înfunde.

■ Curăţaţi şi nu lăsaţi urme în 
special în spaţiile publice!
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Cel mai sigur este să nu luaţi nici un fel 
de droguri. Dar dacă consumaţi droguri, 
există posibilităţi de a diminua riscurile.

Dacă dv. şi prietenii sunteţi con-
sumatori de droguri, este im-
portant să fiţi informaţi despre 
utilizarea sigură (Safer Use).

Aproape toate ţările Uniunii Europene 
oferă sprijin consumatorilor de droguri, 
fără a condamna comportamentul lor 
şi fără să le ceară să se abţină. In 
acest sens se organizează campanii în 
cadrul cărora se împart ace, seringi şi 
alte ustensile direct consumatorilor pe 
stradă. Acestora li se acordă şi ajutor 
în căutarea unei cazări şi consultaţie 
medicală, în plus sunt sprijiniţi în 
decizia de a începe un tratament de 
substituire. În unele ţări există şi spaţii 
în care se pot consuma droguri, în care 
injectarea drogurilor se poate efectua 
cu un risc minim. Scopul principal al 
acestor facilităţi este de a diminua 
pagubele şi problemele de sănătate 
care rezultă din consumul de droguri. 

Dacă consumaţi droguri, gândiţi-
vă să folosiţi asemenea spaţii în 
aproprierea dv. spre a afla mai 
multe informaţii şi a primi sprijin. 

Consumul de droguri ascunde 
riscuri diferite, dependent de 

■ Tipul de drog

■ Tipul ingestiei de droguri

■ Împrejurimile în care se 
consumă drogurile

Ingestia de droguri poate să vă modifi-
ce capacitatea de a lua decizii inclusiv 
decizia de a practica Safer Sex. Unele 
droguri precum amfetaminele pot mări 
dorinţa sexuală. Pe de altă parte pot 
influenţa la bărbaţi erecţia, ceea ce 
îngreunează utilizarea prezervativului. 

În această broşură se va tematiza 
modalitatea de diminuare a ris-
curilor care rezultă din diferitele 
tipuri de consum de droguri.

Injectarea drogurilor este cea mai 
riscantă metodă de consum.

Safer Use
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Injecţia sigură

1. Aveţi grijă ca ustensilele  
să fie curate

■ Folosiţi numai ace şi seringi curate

■ Utilizaţi numai lingura şi filtrul pro-
priu şi curat precum şi propria apă 
curată (apă din sticlă sau apă care 
a fost fiartă cel puţin 5 minute) 

■ Nu folosiţi niciodată usten-
sile in comun cu alţii

2. Înainte de injectare

■ Spălaţi-vă pe mâini

■ Căutaţi un loc de injectare

■ Schimbaţi locul de injectare, 
pentru că dacă folosiţi de fie-
care dată aceeaşi venă aceasta 
poate să intre in colaps

■ Curăţaţi locul de injecţie cu 
o compresă cu alcool sau 
cel puţin cu apă şi săpun

3. Injectarea

■ Găsiţi o poziţie comodă. Riscul este 
mai mic dacă vă injectaţi în prezenţa 
prietenilor dacât dacă sunteţi singur 
(în special în cazul unei supradoze)

■ Folosiţi o bandă de compresie 
(garou) pentru a lega vena. Aşa 
nimeriţi mai bine vena iar leziunile pe 
care le produce acul sunt limitate. 

■ Curăţati locul de injectare cu 
o compresă cu alcool.

■ Ţineţi seringa cu partea ascuţită 
în sus într-un unghi de 45 grade 
pentru a reduce vătămarea ţesutu-

 lui. Înjectaţi întotdeauna în direcţia 
circulaţiei sângelui spre inimă.

■ Trageţi acul minimal înapoi pentru 
a constata dacă sângele refluxează 
în seringă. Aşa puteţi constata 
dacă aţi nimerit vena cu acul.

■ Desfaceţi garoul

■ Injectaţi substanţa încet în venă

4. După injecţie
■ După ce aţi scos acul din venă apă-

saţi cu o compresă sau un şerveţel 
curat (nu cu degetul murdar sau 
cu şerveţele folosite deoarece se 
poate inflama) pe locul de injectare. 
Aşa puteţi evita sângerarea sub 
piele şi petele albăstrii (hematom). 

■ În final nu frecaţi cu compresa 
cu alcool (împiedică coagularea 
sângelui şi hemoragii care duc la 
hematome, risc de inflamare şi 
proces îndelungat de vindecare) 
şi nu lingeţi locul injecţiei (saliva 
poate cauza infecţii considerabile).

■ Dupa ce nu mai sângerează locul 
poate fi de folos utilizarea unei cre-
me de vene (cu Aloe Vera, vitamina 
E sau asemănătoare pentru a împie-
dica umflarea şi a sprijini vindecarea.

■ Şi nu uitaţi să schimbaţi locul 
de injectare şi să acordaţi din 
când în când venei o pauză prin 
consumul drogului prin alte me-
tode, de ex. prin fumare, oral sau 
prin inhalare în locul injectării.
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Împiedicarea unei supradozări

■ Este important să ştiţi ce 
drog v-aţi injectat

■ Trebuie să fiţi informaţi despre inten-
sitatea drogului. Testaţi drogul. Dacă 
nu aţi luat de mai mult timp drogul 
(şi două săptămâni sunt decisive) 
sau dacă aveţi un nou dealer injec-
taţi-vă mai întâi o doză mai mică.

■ Nu vă injectaţi niciodată când 
sunteţi singur sau în locuri 
unde nu puteţi fi găsit

■ Informaţi-vă ce este de făcut dacă 
cineva şi-a injectat o supradoză

Semnele unei supradozări 
■ învineţirea buzelor şi a unghiilor

■ reducţie bruscă a cunoştinţei

■ persoana respiră foarte încet  
sau deloc

Ce puteţi face în cazul unei 
supradozări de opioide?
În majoritatea cazurilor primul ajutor 
nu este suficient. Este vital să sunaţi 
imediat salvarea şi medicul de urgenţă. 
Echipa de urgenţă poate neutraliza 
supradoza de obicei cu un antidot. 

persoana este conştientă
■ Vorbiţi cu persoana

■ ţineţi persoana trează

persoana nu este conştientă dar  
mai respiră
Încercaţi să treziţi personala 

■ loviţi uşor obrazul

■ apăsaţi pe muşchiul clavicular

■ apăsaţi cu unghia degetului 
mare pe o unghie a persoanei

■ turnaţi apă rece pe faţa 
persoanei în cauză

persoana este inconştientă şi  
nu respiră
■ sunaţi la urgenţă

■ rămâneţi lângă persoana inconştientă

■ acordaţi primul ajutor, dacă aveţi  
cunoştinţe 

Fiecare poate învăţa cum se poate 
acorda primul ajutor în cazul unei 
persoane inconştiente. Vă rugăm să 
vă adresaţi organizaţiilor enumerate 
la sfârşitul ghidului pentru a afla mai 
mult despre cursurile de prim ajutor.
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A trage pe nas, a inghiţi, a 
fuma sau a inhala

A trage pe nas, a inghiţi, a fuma sau 
a inhala sunt mai sigure decât injec-
tarea dar nu fără orice risc. Dacă aţi 
tras substanţe stupefiante pe nas, 
le-ati inghiţit, le-aţi fumat sau inhalat, 
efectul poate să se manifeste cu o 
întârziere de până la două ore şi să fie 
mai intensiv decât v-aţi fi aşteptat. 

o scală de siguranţă care începe 
cu cea mai sigură metodă de con-
sum poate fi enumerată aşa:
1. nici un fel de consum de droguri

2. consum oral

3. fumat

4. inhalare

5. tragere pe nas

6. injectare

Injectarea este cea mai peri-
culoasă deoarece există cea 
mai mare probabilitate:
■ de a-şi administra o supradoză

■ de a se infecta cu HIV, hepati-
ta B şi C prin folosirea comună 
a ustensilelor de injectare

■ de a-şi provoca abcese 
şi leziuni ale venelor

■ de a provoca o tromboză, 
septicemie sau gangrenă 

Tragerea pe nas a substanţei este 
mai periculoasă deoarece: 
■ se poate întâmpla uşor sa 

trageţi o supradoză 

■ există pericolul de a folosi în comun 
tuburi şi să vă infectaţi cu hepatita B 
şi C şi HIV pentru că mucoasa naza-
lă foarte sensibilă sângerează uşor

Recomandări pentru tragerea pe  
nas sigură
■ Striviţi cristalele sau pulberea între 

două linguriţe cât se poate de fin. 
Aşa puteţi face o pudră foarte fină 
care se poate doza destul de bine.

■ Nu folosiţi paie sau tuburi în 
comun cu alţii, deoarece există 
riscul transmisiei infecţiilor HIV 
sau hepatită prin contaminarea cu 
cantitaţi minuscule de sânge. 

■ Bancnotele nu sunt recomandate 
deoarece acestea pot conţine o 
mulţime de microbi transmisibili.
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Hepatita este o boala inflamatorie a 
ficatului. Viruşi diferiţi denumiţi A, B, C, 
D şi E pot cauza hepatita. Informaţiile 
despre hepatita C, B şi A sunt impor-
tante pentru protejarea sănătăţii dv. 
Dependent de tipul de hepatită imbol-
năvirea poate fi „acută” sau „cronică”. 
O îmbolnăvire acută înseamnă că vă 
puteţi însănătoşi repede şi anume în 
timp de câteva săptămâni sau luni. O 
îmbolnăvire cronică poate dura mult 
timp, posibil şi o viaţă întreagă. Simp-
tomele pot persista sau se pot retrage, 
unele fiind foarte grave sau /şi letale. 

Hepatita C

Transmisia 
Virusul hepatitei C este cu mult mai 
contagios decât HIV şi se transmite prin 
contacte sanguine, special prin folosi-
rea comună a ustensilelor de seringă. 
Cele mai invizibile urme de sânge sunt 
suficiente pentru a provoca o infecţie.

O transmisie poate fi înlesnită prin 
tatuare sau piercing (în caz că instru-
mentele nu sunt sterile) prin transfuzii 
necontrolate şi în perioada sarcinii 
şi a naşterii, de la mamă la făt.

O transmisie prin contact sexual 
se produce rar dar este posibilă 
în cazul în care apar sângerări.

Circa ¾ din oamenii care se infec-
tează cu virusul se îmbolnăvesc 
de hepatita C cronica, restul pot 
învinge virusul pe cale naturală.

■ Nu există un vaccin împotriva  
hepatitei C

Despre hepatita virală
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prevenţia
■ Nu utilizaţi niciodată în comun 

ustensilele de injectare, nici tam-
ponajul, nici filtrul sau garoul. 

■  Dacă doriţi să vă faceţi un tatuaj sau 
un piercing asiguraţi-vă că instru-
mentele sunt de unică folosinţă sau 
că au fost sterilizate profesional.

■  Dacă aveţi de a face cu pete 
de sânge utilizaţi mănuşi de 
unică folosinţă şi curăţaţi cu 
substanţe de dezinfecţie.

Diagnostic
■ Un test de anticorpi într-o probă 

de sânge poate arăta dacă aţi avut 
vreodată contact cu hepatita C

■ Dacă acest test este pozitiv (înseam-
nă ca aţi avut contact cu acest virus 
odată în trecut) trebuie să faceţi un 
al doilea test sanguin – denumit RLP-
Test (= Reacţie in lanţ a polimerazei), 
pentru a constata dacă organismul 
a eliminat virusul sau dacă există 
o infecţie cronică de hepatită C

■ Numai dacă suferiţi de hepatită C 
cronică, necesitaţi consultaţii regu-
lamentare şi probabil un tratament.

Fiecare persoană care a consumat 
vreodată droguri, şi-a făcut un tatuaj 
sau a primit o transfuzie de sânge 
înainte de anii 90 când sangele 
conservat nu era controlat, ar tre-
bui să se testeze de hepatită!

Simptome
De multe ori, ani întregi nu se pot con-
stata simptome evidente unei infecţii 
cronice de hepatită C şi multe persoane 
nu realizează deloc că sunt purtători 
de virus. Dacă apar simptome, acestea 
de multe ori sunt nedeterminate şi pot 
să apară şi să dispară. Unii oameni se 
simt neobişnuit de obosiţi şi de rău.

Mulţi au o inflamaţie a ficatului care 
poate că nici nu evoluează. Dar în unele 
cazuri se înregistrează deteriorarea 
ficatului, care duce la ciroză sau cancer 
după 20 sau 30 de ani de la infecţie. 

Tratament
Actual, o infecţie cu virusul hepatitei 
C (HCV) poate fi înfruntată cu un 
tratament antiviral, care poate vindeca 
îmbolnăvirea în 50–80 % din cazuri, 
dependent de tipul virusului. Acest 
tratament nu este recomandabil pentru 
fiecare. Există oameni care necesită 
numai un control regulat pentru a 
verifica dacă ficatul se deteriorează 
sau dacă boala evoluează. Tratamentul 
antiviral actual durează 6–12 luni şi 
poate avea efecte secundare foarte 
greu de suportat. Vindecarea infecţiei 
împiedică totuşi leziunea ficatului. 



22

Hepatita B

Transmisia
Heptatita B este mai contagioasă decît 
HIV şi se transmite prin contactul cu 
fluide fiziologice (de ex. sânge, spermă, 
secretie vaginală şi salivă). Şi contactul 
cu fecale poate provoca o infecţie. 
Majoritatea infecţiilor cu hepatita B 
rezultă în Europa ca urmare a contactu-
lui sexual, în special după sexul anal şi 
după utilizarea în comun a ustensilelor 
de injectare contaminate. Prin utilizarea 
în comun a periuţei de dinţi, prin tatuaj 
şi bodypiercing, care au fost făcute 
cu instrumente nesterilizate sau prin 
sânge transfuzat necontrolat. În ţările 
în curs de dezvoltare transmisia poate 
avea loc destul de des şi de la mamă 
la făt în timpul sarcinii sau naşterii. Cu 
câteva generaţii în urmă Hepatita B era 
destul de răspândită în multe regiuni 
ale Europei, în special în sudul ei. 

■ Există un vaccin care apă-
ră împotriva hepatitei B

■ Fiecare ar trebui să se vacci-
neze contra hepatitei B. Multe 
ţări au programe de vaccinare 
pentru copiii nou născuţi.

■ Întrebaţi la medic sau la servi-
ciul de sănătate publică dacă 
vă puteţi testa şi vaccina. 

prevenţia
■ Vaccinaţi-vă contra hepatitei B!
■ Nu împărţiţi ustensile-

le de injectare cu alţii
■ Practicaţi Safer Sex: folosiţi 

prezervative pentru practicarea 
actului sexual anal şi vaginal

■ Dacă doriţi să vă tatuaţi sau să vă 
faceţi un piercing, asiguraţi-vă că 
instrumentele sunt de unică folosinţă 
sau că au fost sterilizate corect.

Diagnostic
Teste diferite arată dacă aţi fost vre-
odată expus virusului hepatitei B şi 
dacă sunteţi bolnav cronic sau dacă aţi 
obţinut imunitatea prin intermediul unei 
infecţii învinse sau în urma unui vaccin. 

Simptome şi tratament
Simptomele apar între 1 şi 6 luni 
de la infecţie. Siptomele generale 
sunt asemănătoare cu cele ale gri-
pei: oboseală, dureri, febră şi / sau 
lipsa poftei de mâncare. În cazuri 
rare disconfortul nici nu apare. 

Hepatita B poate cauza o imbolnăvire 
acută sau cronică. Majoritatea adulţilor 
cu hepatită B acută nu necesită un 
tratament, deoarece nu se dezvoltă o 
leziune persistentă a ficatului. Este po-
sibil să se simtă neobişnuit de obosiţi 
şi necesită multă linişte dar finalmente 
se recuperează şi se însănătoşesc.

Oamenii cu hepatita B cronică pot fi 
ajutaţi printr-un tratament. Trebuie să 
se consulte regulat la un specialist 
pentru a clarifica dacă ficatul este 
deteriorat şi dacă trebuiesc trataţi.

Tratamentul are drept scop de a 
împiedica înmulţirea viruşilor şi prin 
asta evitarea leziunii ficatului. 
Unele medicamente HIV se pot 
folosi şi în tratarea hepatitei B.
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Hepatitis A

Transmisia
Virusul hepatitei A poate fi trans-
mis prin apă şi alimente murdare 
sau prin contactul cu fecale în lipsa 
igienei sau prin sex. Hepatita A se 
înregistrează des în ţările calde din 
Africa, Asia, America Latină în Orientul 
Apropiat şi în sud-estul Europei.

■ Contra hepatitei A există un vaccin

prevenţia
Vaccinaţi-vă contra hepatitei A. Rugaţi 
un medic sau serviciul de sănătate 
publică să vă facă un test şi vaccinul. 

O igienă corporală serioasă, spălarea 
pe mâini regulată şi igiena în contact 
cu alimentele diminuează riscul de 
infecţie. Evitaţi contactul cu fecale şi 
folosiţi prezervative pentru practica-
rea sexului anal. Informaţi-vă înainte 
de călătorie la serviciul de afaceri 
externe sau la un centru de medicină 
de călătorie despre riscurile de să-
nătate în localitatea de destinaţie.

Diagnostic
Pentru a verifica dacă aţi fost expus vi-
rusului de hepatita A şi dacă aşa aţi ob-
ţinut o imunitate, sau dacă sunteţi vac-
cinat deja, se face o analiză a sângelui. 

Simptome şi tratament
Siptomele apar 2–6 săptămâni după 
infecţie. Siptomele generale se aseamă-
nă cu cele ale infecţiei cu hepatita B. 
Unii oameni se îmbolnăvesc numai uşor 
şi nici nu observă că s-au infectat – dar 
pot transmite virusul altor persoane. 
Puţini oameni se îmbolnăvesc grav şi 
trebuiesc trataţi la spital. În plus pot 
apare greaţa, voma, dureri de stomac 
şi /sau diaree. Aceste simptome pot 
dura o săptămână şi mai mult. După 
accea poate apărea o coloraţie gălbuie 
a mucoaselor si tegumentelor. Asta se 
poate constata cu uşurinţă pentru că 
albul ochilor se colorează galben. În ca-
zuri grave se colorează şi pielea galben, 
urina se închide la culoare şi scaunul 
se deschide la culoare. Dacă apare o 
paloare trebuie să consultaţi imediat 
un medic. Precum în toate cazurile de 
îmbolnăvire virală, nu există un trata-
ment special, dar medicametele pot 
ameliora simptomele. Mulţi bolnavi se 
simt obosiţi, necesită mai multă linişte 
ca de obicei şi trebuie să se alimenteze 
şi să bea cât se poate de sănătos. 
Alcoolul si fumatul trebuie evitat.
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Tuberculoza (TB) este contagioasă şi 
se transmite prin aer. În majoritatea 
cazurilor victimele sunt adulţii tineri în 
anii cei mai activi. Boala corelează cu 
sărăcia, deoarece cele mai multe îmbol-
năviri se înregistrează în ţările pe cale 
de dezvoltare. TB este una din cele 
mai dese cauze de deces la pacienţii 
HIV. În unele ţări cu o pondere mare de 
infecţii HIV, 80% din persoanele poziti-
ve TB au fost testate pozitiv şi de HIV. 

 

Cauza: bacteria cu numele Mycobacte-
rium tuberculosis declanşează TB. Poa-
te fi afectată orice parte a organismului 
dar de obicei sunt atacaţi plămânii.

Se poate deosebi tuberculoza inactivă 
şi cea activă. Tuberculoza este activă 
când bacteria este activă în organism 
şi sistemul imunitar nu este în stare 
să lupte împotriva bolii cauzate de 
aceasta. Oamenii cu o tuberculoză 
pulmonară activă pot transmite bacteria 
prin contactul apropiat. O infecţie cu TB 
poate avea loc şi cu o bacterie care nu 
este activă intr-un organism. Această 
formă de TB se numeşte şi Tuberculoză 
latentă. Oamenii cu o tuberculoză laten-
tă nu se simt bolnavi, nu au simptome 
şi nu pot transmite boala. Persoanela 
cu HIV care au o TB lantentă au un risc 
de 800 x mai mare să dezvolte o TB 
activă şi infecţioasă în comparaţie cu 
alte persoane care nu sunt infectate 
cu TB şi nici nu sunt pozitivi HIV.

 

Despre tuberculoză (TB)
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Simptome: Felul siptomelor depinde 
de locul din organism unde s-au cui-
bărit bacteriile. TB se dezvoltă des în 
plămâni şi cauzează dureri de piept şi o 
tuse grea care durează mai mult decât 
două săptămâni la care se produce ex-
pectorat şi sângerări. Alte simptome ar 
putea fi astenie fizica, pierdere din greu-
tate, lipsa poftei de mâncare, frisoane, 
febra şi transpiraţie nocturnă. Infecţia 
altor organe decât plămânul poate 
cauza un spectru larg de simptome. 

Diagnostic şi tratament: antibioticele 
se folosesc pentru a distruge bacteria. 
Deoarece bacteriile au devenit rezisten-
te contra unor antibiotice, tratamentul 
activ al tuberculozei poate deveni uneori 
dificil şi poate dura de la 6 la 24 luni. 

prevenţia: pentru a împiedica răs-
pândirea TB este important să se 
identifice contactele pe care le-au 
avut oamenii cu tuberculoză şi să fie 
trataţi toţi iar copiii să fie vaccinaţi. 
Nu există un vaccin fiabil pentru 
adulţi. Dacă credeţi că aţi avul un 
contact cu TB, testaţi-vă la medic 
sau la serviciul public de sănătate.



26

Infecţiile transmisibile sexual (IST) se 
pot transmite prin contacte sexuale. 
Acestea pot cauza inflamaţii, proble-
me dermatologice şi boli grave.

Infecţiile transmisibile sexual pot mări 
transmisibilitatea HIV deoarece aces-
tea deteriorează pielea şi mucoasele 
precum şi numărul celulelor sistemului 
imunitar predispuse unei infecţii cu 
HIV  şi la persoanele HIV-pozitive 
măresc incarcatura virusologica.

De cele mai multe ori acestea nu 
cauzează simptome evidente. Dar dacă 
nu sunt tratate, infecţiile transmisibile 
sexual pot determina probleme de 
lungă durată precum infertilitatea. 
Multe pot fi tratate uşor cu antibiotice.

Safer Sex (utilizarea prezervativelor)  
vă pot proteja împotriva majorităţii  
infecţiilor transmisibile sexual, dar  
nu contra tuturor. Dacă sunteţi activ 
sexual testaţi-vă regulamentar la 
medicul dv. sau la o clinică publică 
(unde puteţi rămâne anonim).

Clamidia

Infecţia cu clamidii este infecţia cea 
mai răspândită prin transmisie sexu-
ală şi periclitează mai ales persoane 
tinere. Cu toate că adesea nu are 
simptome, poate duce la infertilitate. 
 
Causa: bacterii 

Simptome: Mulţi bărbaţi şi femei 
nu au nici un fel de simptome. 

 

Unele femei au una sau mai mul-
te din următoarele simptome: 
■ Secreţii vaginale mai mari 

sau neobişnuite

■ Dureri la urinare

■ Sângerări neobişnuite după sex

■ Dureri în timpul actului sexual

■ Dureri abdominale joase

Unii bărbaţii 

■ Au dureri la urinat

Diagnostic şi tratament
O infecţie cu chlamydii se poate 
diagnostica cu o probă de urină sau 
cultură din secretie şi se tratează 
simplu cu antibiotice. Durata tratamen-
tului trebuie respectata foarte exact.

Infecţii transmisibile sexual
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Gonoreea sau blenoragia

Şi gonoreea este una din cele mai dese 
infecţii transmisibile sexual. Dacă nu 
este tratată poate duce la infertilitate.

Cauza: bacterii

Simptome
■ La mulţi bărbaţi işi fac apa-

riţia secreţii peniene cu du-
reri şi usturimi la urinat

■ Multe femei nu au nici un fel 
de sipmtome. Unele au una 
sau următoarele simptome

■ Secreţie vaginală galbenă sau verzuie

■ Dureri la urniat

■ Dureri pelviene

Diagnostic şi tratament
Gonoreea se poate constata uşor 
printr-o analiză de urină sau cultu-
ră din secreţie şi se poate trata şi 
vindeca simplu cu antibiotice.

Herpes genital

Herpesul genital este o infecţie  
răspândită general şi nu poate fi  
vindecată. Este asemănătoare  
cu herpesul de la gură. 

Cauza: virus

Simptome
■  Prurit din mici vezicule lângă sau 

în vagin, penis, anus sau în gură

■ Usturime la urinat

■ Ganglioni limfatici umflaţi, uneori  
dureroşi şi cu mâncărime

Simptomele dispar în timp de două, trei 
săptămâni, dar pot reveni mai târziu.

Diagnostic şi tratament
O infecţie cu herpes se poate dia-
gnostica uşor în special dacă pruritul 
este vizibil cu recoltarea secretiei 
în cadrul unui consult medical. Mo-
mentan nu există un remediu de 
vindecare a herpesului dar medicul 
va poate prescrie un tratament care 
înlătură simptomele unei erupţii. 
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Sifilis 

Sifilisul era o boală răspândită general 
ca infecţie transmisibilă sexual înaintea 
inventării antibioticelor, care o pot 
vindeca. În ultimul timp această infecţie 
apare în număr ridicat la bărbaţii care 
au sex cu bărbaţi. Netratată, infecţia 
poate avea urmări grave şi în unele 
cazuri duce la deces. Sifilisul poate 
fi transmis în sarcină de la mamă la 
făt, ceea ce duce la pierderea sar-
cinii şi la malformaţii ale fătului.

Cauză: bacterii 

Simptome

primul stadiu: (de la doua la 
12 săptămâni de la infecţie)

■ Una sau două ulcere tari şi dureroa-
se cu diametrul de circa un centime-
tru lângă penis, vagin, gură sau anus. 
Câteodată acestea sunt greu de de-
pistat deoarece acestea se formează 
în interiorul vaginului sau anusului. 

■ Ganglioni limfatici umflaţi la 
gât şi în regiunea inghinală 

Al doilea stadiu (după a 12-a 
săptămână după infecţie)

■ Erupţie cutanată în special  
pe palme şi pe tălpi

■ Simptome asemănătoare  
cu gripa, dureri de cap, de 
gât, oboseală, febră

■ Căderea părului, locuri fără  
păr pe cap

Aceste simptome pot apărea şi 
dispărea de-a lungul anilor.

Al treilea stadiu (câţiva ani  
după infecţie)

■ Netratată boala evoluează în 30 % 
din cazuri până la acest stadiu

■ Inima şi vasele sanguine, precum şi 
măduva spinării, creierul, pot fi afec-
tate, ceea ce poate duce la compli-
caţii majore care pot duce la deces.

Diagnostic şi tratament
O infecţie cu sifilis poate fi diagnos-
ticată printr-un test al sângelui în 
cadrul unui consult medical. Poate 
dura până la trei luni până ce boala 
poate fi dovedită prin test. Pentru 
rezultatul testului sunt necesare o 
săptămână. Sifilisul poate fi tratat bine 
cu antibiotice care se vor administra 
în formă de injecţie. Totuşi este nece-
sar să vă controleze medicul regulat 
pentru asigurarea vindecării complete 
a infecţiei. Faceţi tratamentul până la 
sfârşit şi mergeţi şi la ultimul control.  
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Negi genitali

Cauza: virus

Simptome: Simptomele apar în 
timp de câteva săptămâni sau 
până la opt luni după infecţie.

■ Negii pe lângă sau în vagin, penis 
şi anus. Aceştia nu cauzează dureri 
dar pot să producă mâncărime. 
Negi în vagin, la uter sau în canalul 
anal sunt asimptomatici. Negi vagi-
nali pot apărea la femei şi bărbaţi 
şi pe faţă, în gură sau în gât.

Unele familii de viruşi papiloma 
uman pot fi puşi în legătură cu dez-
voltarea de cancer uterin şi anal.

Diagnostic şi tratament
Negii genitali vizibili pot fi diagnosticaţi 
uşor în cadrul unei consultaţii medicale 
sau prin testul Papanicolau. Medicul vă 
poate trata prin aplicarea unei soluţii 
care determină micşorarea şi dispariţia 
lor. El îi poate îngheţa, cauteriza sau 
extrage. Este important să vă trataţi 
din timp, deoarece negii se pot înmulţi. 
Cu cât mai mult aşteptaţi, cu atât mai 
mulţi negi se pot forma şi cu atât mai 
mult timp durează tratarea lor. Negii 
pot apărea repetat şi este bine să 
controlaţi regulat dacă au revenit. 

prevenţia
Vorbiţi cu medicul dv. despre un vac-
cin contra viruşilor papiloma umani. 
Vaccinul diminuează riscul îmbolnăvirii 
de cancer care poate fi generat de 
negi. Ţările au diferite programe de 

vaccin contra HPV. Rugaţi medicul 
sau serviciul de sănătate publica 
să vă dea mai multe informaţii.

Prezervativele pot diminua riscul unei 
infecţii în cadrul unui contact sexual.

Trichomoniaza

Cauza: paraziţi (organisme unicelulare), 
care atacă vaginul, penisul şi vezica

Simptome
■ Femeile pot să prezinte un vagin 

iritat şi cu mâncărime cu o secreţie 
abundentă spumantă de culoarea 
galben verzui cu un miros neobişnuit

■ Bărbaţii de multe ori nu au nici 
un fel de simptome dar pot 
sa aibe o inflamaţie a prepu-
ţului şi secretie din penis 

■ La bărbaţi şi femei pot fi înregis-
trate dureri în timpul urinării

■ Câteodată nu apar nici 
un fel de simptome

Diagnostic şi tratament
O infecţie cu trichomas vaginalis poate 
fi dignosticata prin cultură în cadrul 
unei consultaţii şi poate fi vindecata 
uşor printr-o doză de antibiotic. Impor-
tant este să respectaţi recomandările 
medicului. În ziua tratamentului nu 
este permis consumul de alcool. 



30

 
 
 

Dacă nu aţi folosit contraceptive şi 
prezervative şi doriţi să împiedicaţi 
o sarcină atunci trebuie să acţionaţi 
repede. Până la 72 de ore după 
actul sexual puteţi să beneficiaţi de 
contraceptive de urgenţă care diminu-
ează riscul de a ramâne însărcinată. 
Contraceptivele de urgenţă pot fi 
obţinute la consultaţiile pentru familie 
sau la serviciul de sănătate publică.

Sarcini nedorite
Dacă menstruaţia nu este punctuală 
faceţi un test. Un asemenea test poate 
fi cumpărat în farmacie sau la un medic 
sau la o consultanţă pentru familii. 
Dacă nu doriţi să rămâneţi gravidă este 
important să aflaţi cât se poate de 
repede dacă sunteţi sau nu însărcinată. 
În majoritatea ţărilor se poate face un 
avort, dar de obicei numai maximal 
până la a 12-a săptămână a sarcinii. 

Dacă sunteţi însărcinată şi v-aţi hotă-
rât să faceţi un chiuretaj ,consultaţi 
organizaţiile enumerate la finalul 
acestui ghid pentru a afla informa-
ţii referitoare la drepturile dv. 

Sarcini dorite
Protejaţi-vă.

Dacă sunteţi gravidă şi doriţi să 
păstraţi copilul puteţi afla informaţii 
despre organizaţiile pe care le găsiţi 
pe ultimele pagini ale ghiduli care vă 
pot da sfaturi referitoare la profilaxa 
în timpul sarcinii şi naşterii şi despre 
drepturile copilului după naştere. 

Dv. decideţi
Este important să alegeţi o metodă 
fiabilă de contracepţie dacă doriţi să 
evitaţi să rămâneţi gravidă sau dacă 
vă doriţi un copil mai târziu. Utilizaţi 
neapărat un prezervativ pentru a vă 
proteja contra HIV şi bolilor venerice.

Discutaţi despre metodele de 
contracepţie cu medicul dv. sau 
cu consultantul de la centrele 
pentru planificarea familiei. 

Contracepţia şi prevenirea sarcinii 
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Utilizaţi mereu un prezervativ
■ Utilizarea prezervativelor şi a lubrifi-

anţilor pe bază de apă vă poate pro-
teja contra infecţiei cu HIV, hepatita 
B şi C şi altor infecţii transmisibile pe 
cale sexuală şi au efect contraceptiv.

Folosiţi mereu un ac şi o 
seringă sterilizată
■ Dacă folosiţi de fiecare dată un ac 

şi o seringă sterilizată şi nu utilizaţi 
ustensilele altei persoane vă apăraţi 
activ contra HIV şi hepatita B şi C.

Aveţi grijă de organismul dv.
■ Testaţi-vă de HIV, hepatita B şi C. 

Vaccinaţi-vă contra hepatitei B

■ Consultaţi-vă regulat privitor la 
infecţii transmisibile pe cale sexuală 
şi în caz că nu prezentaţi simptome.

■ Urmaţi tratamentul prescris 
de medic cu exactitate

■ Cereţi profilaxa post expunere, 
dacă aţi avut un contact sexual 
neprotejat, dacă aţi utilizat un 
ac şi o seringă în comun sau 
dacă s-a rupt prezervativul. 

.

 

 
Sperăm că lectura acestui ghid vă 
este de folos. Informaţiile despre 
Safer Sex şi Safer Use vă poate salva 
viaţa.Deoarece cunoaşteţi informaţiile, 
sunteţi în stare să vă protejaţi pe sine 
şi comunitatea de care aparţineţi în 
plus puteţi informa şi alte persoane. 

Să vorbim despre HIV în propria limbă

Aveţi grijă de dv.
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Internetul oferă informaţii despre 
subiecte diferite, printre altele şi despre 
HIV şi SIDA, hepatita, boli venerice, 
tuberculoza (TB), Safer Use, Safer Sex 
şi sexualitate. Pe această cale puteţi 
acumula o mulţime de informaţii utile.

Totuşi toate informaţiile acumulate de 
pe internet din broşuri sau din cărţi nu 
pot înlocui o consultanţă medicală. Nu-
mai un specialist în medicină vă poate 
consulta după ce acesta v-a examinat 
şi a făcut cunoştinţă personal cu dv.

Nu este simplu să apreciaţi informaţiile 
din punctul de vedere al calităţii şi 
preciziei. Unele nu porvin din surse 
ştiinţifice şi pot fi false sau eronate

Următoarele sfaturi se bazează pe aşa 
numitl HON cod, o directivă a „Health 
On the Net Foundation” privitor la 
criteriile etice şi calitative a informaţiilor 
despre sănătate şi medicină în internet.

■ Site-urile care sunt publicate de către 
serviciile de sănătate publică sau 
de către instituţiile sprijinite public 
(spitale de stat, universităţi, orga-
nizaţii non-guvernamentale) conţin 
de obicei informaţii practice şi de 
încredere.

■ Urmăriţi site-urile care reprezintă şi 
întâmpină cel mai degrabă interesele 
şi cerinţele dv. Gândiţivă în ce mă-
sură ar putea fi influenţate părerile 
furnizorilor de informaţii de interese 
comerciale, ideologice, politice, reli-
gioase sau culturale şi ce impact au 
acestea asupra informaţiilor publica-
te.

■ Rugaţi serviciul de sănătate publică 
sau organizaţia locală care lucrează 
în cadrul informaţiilor HIV/SIDA să vă 
dea o listă de site-uri relevante şi de 
încredere

■ În caz că aveţi dubii vizitaţi mai multe 
site-uri pentru a vă face o impresie 
echilibrată şi pentru a verifica infor-
maţiile

■ Verificaţi sursa din care provin 
informaţiile despre sănătate. Cine 
le-a editat? Persoana respectivă are 
o specializare pentru a-l justifica 
drept furnizor de informaţii? În caz că 
persoana nu este specializată, indică 
din ce surse are aceste informaţii?

■ Se citează sursa informaţiilor pe site?

Informaţii aferente
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■ Fiţi atenţi la declaraţiile de confiden-
ţialitate a site-urilor din care reiese în 
ce scop se înregistrează datele dv. 
personale.

■ Multe site-uri de încredere sunt cer-
tificate de către organizaţia „Health 
ON the Net Fondation (=fundaţia 
sănătăţii pe net). Cerificatul înseam-
nă că acest site poate să trateze 
deschis şi cu autorizare drepturile de 
autor, confidenţialitatea şi finanţarea 
şi că are informaţii de ultimă oră, 
clare în legătură cu publicitatea care 
este delimitată strict de conţinutul 
editorial al site-ului. Apăsaţi pe sim-
bolul de certificare pentru a verifica 
dacă acesta mai este valabil. 

■ Puteţi verifica şi primi o confirmare 
privitoare la statutul de certificare 
a unui site web prin utilizarea listei 
de funcţii „HONcode” pe care o 
puteţi downloda la adresa următoare: 
http://www.hon.ch/HONcode/Plugin/
Plugins.html

■ În caz că aveţi încă dubii luaţi legă-
tura cu o persoană specializată în 
medicină.

În întreaga Europă:

HIV Clearinghouse
Internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org

TAMpep International Foundation
Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

În ţara dv.:
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Notiţe 
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