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RUMANO

Infecţiile cu transmitere sexuală (ITS) 
sunt boli care pot fi transmise de la o persoană 
la alta prin contactul sexual 
(inclusiv sexul oral)

HERPES GENITAL

VERUCILE GENITALE (VIRUSUL PAPILOMEI UMANE)

TRICOMONAZA

Cum se 
transmit?

Contactul 
pielii 
cu pielea

Contactul 
pielii 
cu pielea

Semen 
şi fluide 
genitale

Ce simptome 
provoacă?

Vezicule dureroase 
la punctul de 
infecție (la 40% 
din cazuri, nu 
există simptome)

Umflături 
nedureroase în 
jurul organelor 
genitale sau fese 
(de multe ori nu 
provoacă nici o 
simptomă)

Secreţii vaginale. 
Arsură sau dureri la 
urinare. Actul sexual 
dureros

Cum sunt 
diagnosticate?

Analize de sânge 
sau o probă 
prelevată cu un 
beţisor de bumbac

Diagnosticul este 
de obicei prin 
examinarea 
vizuală a leziunilor. 
Pentru a evalua 
progresia pot fi 
făcute citologii 
anale sau vaginale 

Analizarea unei 
probe luate cu un 
beţisor de bumbac

Când 
trebuie 
făcut testul

Rezultatele probei 
luate cu beţisorul 
este de încredere în 
decurs de 12 zile de 
la practica de risc, iar 
al probei de sânge 
la 3 luni

Odată ce 
simptomele de 
mai sus se 
dezvolta

Între 4 și 28 de zile 
de la raportul sexual 
de risc
 

Cum se tratează?

Nu se poate 
vindeca, dar 
unele medicamente 
ajută la 
ameliorarea 
simptome
lor infecţiei

Verucile vizibile 
pot fi tratate. Mai 
mult de 80% din 
verucile genitale 
se vindecă de la 
sine în termen de 
24 de luni de la 
apariția sa

Se vindecă cu 
medicamente

Când apar 
simptomele?

În cazul în care 
apar este între 2 
și 21 de zile după 
raportul sexual 
de risc

În cazul în care 
apar, este între 
2 și  6 zile după 
raportul sexual 
de risc

Între 4 și 28 
de zile de la 
raportul sexual 
de risc

Eficacitatea 
prezervativului

Rea

Rea.
Există un 
vaccin care 
previne 
infectarea 
cauzată de 
anumite tipuri ale 
virusului

Bună


