
Bolile cu transmitere sexuală 

Boala 
Controlul 
obligatroiu 

Diagnostic Semne clinice de boală care sunt posibile 

 

Gonoree 
(Sculament) 

 

La 

fiecare 6 

săptămâni 

 

verficarea mostrei 

 
analiză de urină 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sifilis 
(Lues) 

 

La 

fiecare 12 

săptămâni 

 

analiză de sănge 

 

 

 

 

HIV/SIDA 
 

La 

fiecare 12 

săptămâni 

 

analiză de sănge 

 

 

 

Chlamydia 
 

Nu 
 

verficarea mostrei 

 
 

analiză de urină 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hepatită B 
sau C -
infecție  a 
ficatului 
transmisibilă 

 

Nu 
 

analiză de sănge

  

Informații esențiale: 

∙ Dacă aveți sifilis, gonoree sau HIV pozitiv vi se va reține cartea de sănătate (cartea de control). 

∙ Deasupra este nevoie de controale ginecologice! Controlul obligatoriu nu include de exemplu controlul 
Papanicolau. Bărbații au nevoie de controale urologice în plus. Recomandarea: minim controlul anual, de 
exemplu www.docfinder.at 

∙ Vă rugăm frumos, să vă adresați doctorilor dacă aveți semne de boli. 

∙ Austria are tratamente bune pentru aceste boli. 

∙ Unele boli necesita tratarea partenerilor!  

∙ Există vaccinuri contra cost contra hepatitei B și virusul HPV. Intrebați doctori! 
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Căli de infectare Boli posibile Protecție înainte de infectare 

 

Sex vaginal 

 

 

HIV, sifilis, hepatită B și C, 

gonoree, chlamydia 

 

prezervativ 

 

 

Sex anal 

  

 

HIV, sifilis, hepatită B și C, 

gonoree, chlamydia 

 

prezervativ 

 

 

Sex oral 

  

 

HIV, sifilis, hepatită B și C, 

gonoree, chlamydia 

 

prezervativ, folie pentru sex oral 

  

 

Sărutul 

  

 

Sifilis, hepatită B 
 

nu vă sărutați 

  

 

Mâna, jucării sexuale 

  

 

Sifilis, gonoree, chlamydia 
 

prezervativ, folie pentru sex oral, 

mănuși din latex 

   

 

sânge 

 

 

HIV, hepatită B sau C 
 

 prezervativ, mănuși din latex, evitați 

contactul cu sânge 

   
 

Sex oral fără protecție = risc de infecție! (de exemplu sifilis sau HIV,…)  

Administrarea corectă a prezervativului: 

∙ Penisul trebuie sa fie ferm in erecție, cănd aplicați prezervativul! 

∙ Prepuțul se trage în jos, capătul prezervativul se tine apăsat 

cu degetele si se aplică pe penis. 

∙ Capătul prezervativului trebuie strâns în timp ce se aplică prezervativul! 

∙ Derulați prezervativul de-a lungul penisului, pana la baza penisului 

∙ Dupa ejaculare retragerea penisului trebuie facută înainte să iasă din erectie, ținănd prezervativul la baza penisului. 

Secreție gălbuie și mirositor 
din penis, vagin sau fund 

Dureri în găt după sex oral 

Noduri sau ulcere pe penis, 
vagin, fund sau în gură 

Dilatarea ganglionilor 
limfatici 

Deseori mult timp 
fără simptome 

Secreție gălbuie și 
mirositoare din penis, 
vagin sau fund 

 

Dureri, măncarime sau 
dureri la urinare 

 

Dureri în găt după sex oral 

Dureri la sex 

Desori fără simptome 

Icter/gălbinare 

Dacă aveți întrebări adresați-vă la un centru de consiliere pentru femei care prestează servicii 
sexuale! Acolo veți primi ajutor și consiliere gratuită și anonimă! Adresele le găsiți în broșura 
”Sexwork-Info”. Această broșură o primiți de exemplu la centrele de control în Austria! 

Dureri, măncarime sau 
dureri la urinare 
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„Pilula de a doua zi“ – doar în caz de urgență: trebuie luată în timp de 72 de ore după contactul sexual neprotejat.- și se da fără rețetă în farmacie sau la ambulanțe ginecologice 
(în spital). Nu protejează împotriva bolilor transmisibile sexual și HIV/SIDA! 

Softtampons (tampoane tip burete): nu protejează împotriva bolilor transmisibile sexuale, HIV/SIDA, și sarcini nedorite. 

Editorul: AG Prostitution im Rahmen der Task Force Menschenhandel. Toate specificările în această publicație sunt  fară garanție cu totul că au fost cercetate cu atenție. Editorul nu își asumă nici o responsabilitate.  

Sursa de imagini: Cu autorizarea și suportul Centralei Federale pentru informarea sănătății/ Germania - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Deutschland (www.bzga.de).  

Metodă Mecanică Hormonală Chimică Naturală 
 

Anticonceptionale ♂ 
 

o Prezervativ 

 

♀ 
o Diafragmă 
o Diafragmă cu 

aplicare cervicală 
 

♀ 
o Pilulă 
o Contraceptivele 

injectabile 
o Plasturele 
o Dispozitivul hormonal 
o Inelul contraceptiv 
o Implantul 

♀ 
 

o Sterilet 

♀ 
 

o Supozitor 
o Creme 
o Comprimate 

♀ 
 

o Măsuratul 
temperaturi 

o Metoda calendarului 

 

Descriere A se aplica peste 
penisul ferm in erecție 
înainte de actul sexual 

Previne sarcina și 
infecții cu transmitere 
sexuală. 

 

Se plasează înaintea 
actului sexual pe 
fundul vaginului astfel 
încăt să acopere colul 
uterin. 

Previne să intre 
spermatozoizii în colul 
uterin.. 

Se primește la ginecolog. 

Previne prin schimbarea 
hormonilor în corp 
posibilitatea sarcinii. 

Ginecologul aplică în 
colul uterin. 

Previne implantarea în 
ovule fecundate. 

Înlaturarea de către 
ginecolog este 
prosibilă. 

A se schimba după 
aproximativ 3-5 ani.  

Se plasează înaintea 
actului sexual în vagin. 

Omoară 
spermatozoizii. 

Prevede zilele fertile și 
nefertile. 

Este deasupra nevoie 
folosirea 
anticonceptionalelor, de 
exemplu prezervativul, 
in zilele fertile. 

 

 

Siguranța la 
aplicarea corectă 

o Sexshop 

o Magazin 

o Farmacie 

 

o Se recomandă 

vizita la ginecolog 

o Farmacie 

 

o Este nevoie de o 

vizită la ginecolog 

 

o Este nevoie de o 

vizită la ginecolog 

 

o Farmacie  

 

Siguranța la 
aplicare corectă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecție contra 
bolilor cu 
transmitere 
sexuală 

 

DA 

 

NU 

 

NU 

 

NU 

 

NU 

 

NU 

http://www.bzga.de/
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