10 AÑOS INFORMANDO
Y ATENDIENDO
A PERSONAS INMIGRANTES
CON VIH

RUMANO

NEGII GENITALI

Negii genitali sau anali sunt cauzaţi de către virusul papilomei umane (HPV). Acest virus se reproduce mai ușor în
cazul persoanelor cu HIV. Există diferite tulpini de HPV, de
asemenea, cunoscute sub numele de subtipuri. Unele pot
provoca leziuni canceroase, dar cele mai multe cauzează
doar negii genitali care nu se dezvoltă în cancer. Prin
urmare, o monitorizare adecvată poate permite tratamentul
precoce al acestor leziuni.
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PREVENIREA

SIMPTOME

Folosirea prezervativelor poate
ajuta foarte mult la reducerea
riscului de transmitere a HPV,
atât în relaţiile sexuale vaginale
cât și în cele de tip anal sau oral.
În cazul în care sunteţi activi
sexual este foarte recomandat
realizarea testului pentru HPV
(care o poate ține sub control) și
alte infecții care pot favoriza
transmiterea.
Există vaccine care sunt capabile
de a preveni infectarea cu unele
subtipuri, cele mai nocive de
HPV.
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DIAGNOSTICUL ŞI
CONTROLUL EVOLUŢIEI

GTT-VIH

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Examinarea medicală vizuală,
care poate necesita utilizarea
unui instrument în funcţie de
locul de apariție.
Controlul evoluționării are loc
prin teste Papanicolau, teste
prin care se face o inspecție a
leziunii, și se ia o mostră din
țesut. Acest lucru permite
determinarea subtipului de HPV,
evaluarea gradului de dezvoltare
a negilor și, cu această
informație, se valorează riscul de
progresie spre cancer.

Celule ale pielii

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org
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La unele persoane, infecţia cu
HPV nu prezintă simptome. Chiar
și în aceste cazuri, virusul poate ﬁ
transmis și progresează.
Negii sunt noduli mici de aspect
dur
Pot să apară în interiorul sau
exteriorul vaginului, al colului
uterin, în jurul anusului sau pe
vârful sau trunchiul penisului.
Doar unele subtipuri pot evolua
spre cancer

04

TRATAMENTUL
Cu toate că HPV nu poate ﬁ
vindecat cu tratament, acesta
permite controlarea progresiei
acesteia.
Tratamentul are scopul de a
elimina ţesutul negilor în
întregime și pot consta din
produse chimice, crioterapia
(care îngheaţă negii), chirurgie cu
laser și / sau un unguent care
intensiﬁcă răspunsul imun.
Aceste tratamente pot ﬁ oarecum deranjante, de aceea este
important să vă adresați medicului dumneavoastră / specialistului asupra ce măsuri pot ﬁ
urmate în ﬁecare caz pentru a vă
ajuta la o mai bună tolerare.

Virusul papilomei
umane
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