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Infecţia cu Chlamydia trachomatis – informaţii pentru pacient 

 

Important de reţinut 

Chlamydia trachomatis este un microorganism ce poate determina o infecţie 

transmisibilă pe cale sexuală. 

Se poate transmite uşor de la o persoană la alta în timpul actului sexual, inclusiv prin 

contact sexual oral. 

În mod frecvent  afecţiunea nu este manifestă (nu apar semne sau simptome ale bolii). 

Tratamentul este simplu. 

Daca infecţia cu Chlamydia trachomatis nu este tratată sau nu este tratată cu 

antibioticele corecte, pot apărea probleme de sănătate pe termen lung. 

Vă puteţi proteja folosind ÎNTOTDEAUNA prezervativul atunci când faceţi sex. 

 

Ce este Chlamydia trachomatis? 

Infecţia cu Chlamydia trachomatis  se poate transmite prin contact sexual. Este determinată de 

bacteria Chlamydia trachomatis.   

 

Cum se poate transmite infecţia cu Chlamydia trachomatis? 

Infecţia cu Chlamydia trachomatis se poate dobândi prin contact sexual cu o persoană care 

este infectată cu Chlamydia trachomatis. Poate fi un contact vaginal, oral sau anal. 

Infecţia este mai frecventă la persoanele tinere, persoanele care işi schimbă frecvent 

partenerul sexual şi persoanele care nu folosesc prezervativul în timpul relaţiilor sexuale. 

Chiar dacă infecţia cu Chlamydia trachomatis s-a mai produs la un moment dat, reinfecţia este 

posibilă. 

 

Care sunt simptomele infecţiei cu Chlamydia trachomatis ? 

Mai mult de 70% dintre femeile şi 50% dintre bărbaţii care sunt infectaţi cu Chlamydia 

trachomatis nu au niciun simptom genital atunci când sunt infectaţi. Infecţia de la nivelul gâtului 

sau de la nivelul rectului nu determină de obicei niciun simptom. 

Cele mai frecvente manifestări la femei sunt următoarele: 

- modificarea culorii, mirosului sau cantităţii secreţiei vaginale; 

- sângerări între menstre; 

- sângerări după actul sexual; 

- usturime la urinare; 
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- durere sau disconfort în partea inferioară a abdomenului. 

Cele mai frecvente manifestări la bărbaţi sunt: 

- usturime la urinare; 

- secreţie la nivelul orificiului uretral; 

- durere sau disconfort la nivelul  testiculelor. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Da, se prelevează o probă din secreţia de la nivelul zonei genitale pentru stabilirea 

diagnosticului. În anumite cazuri se poate utiliza un test de urină. 

Dacă pacientul crede că a avut contact cu o persoană infectată cu Chlamydia trachomatis sau 

cu alte infecţii transmisibile sexual sau dacă are simptome care ar putea fi date de infecţia cu 

Chlamydia trachomatis, ar trebui să fie consultat de către medicul de familie sau de medicul 

dermato-venerolog. 

Medicul sau asistenta va recolta o probă de secreţie de la nivelul penisului, vaginului sau 

colului uterin şi o va trimite la laborator, unde se va face testul pentru Chlamydia trachomatis. 

Dacă pacientul a avut contact sexual oral sau anal, ar trebui să informeze medicul de acest 

lucru, pentru că doctorul ar trebui să recolteze probe şi de la nivelul gâtului sau anusului. 

Dacă infecţia cu Chlamydia trachomatis este prezentă, pacientul ar trebui să fie testat şi pentru 

alte boli cu transmitere sexuală cum ar fi infecţia HIV, sifilis, hepatita B şi gonoree pentru că ar 

putea avea mai multe infecţii în acelaşi timp. 

 

Care este tratamentul pentru infectia cu Chlamydia trachomatis? 

Este important să se efectueze tratamentul pentru infecţia cu Chlamydia trachomatis cât mai 

repede posibil, întrucât infecţia netratată poate produce complicaţii şi probleme de sănătate 

serioase. 

Infectia cu Chlamydia trachomatis este tratată cu antibiotice. 

 

Contactul sexual la pacienţii cu infecţie cu Chlamydia trachomatis 

Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul şi 

partenerul/partenera termină tot tratamentul şi manifestările bolii au dispărut. 

 

 

Care sunt complicaţiile care pot apărea după infectia cu Chlamydia trachomatis? 

Este puţin probabil să apară complicaţii sau probleme de sănătate dacă infecţia este tratată 

rapid. Netratată, infecţia cu Chlamydia trachomatis poate cauza probleme serioase. 
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Femeile pot dezvolta boală inflamatorie pelvină. Aceasta se poate manifesta ca durere 

abdominală sau pelvină. De asemenea poate duce la infertilitate şi sarcină ectopică (o 

afecţiune în care fătul se formează în afara uterului). Bărbaţii pot dezvolta o infecţie dureroasă 

a testiculelor. 

În rare cazuri, infecţia cu Chlamydia trachomatis se poate asocia cu artrită (inflamarea 

articulaţiilor) şi inflamarea ochilor. Acestea sunt cunoscute ca sindrom Reiter, mai frecvent la 

bărbaţi. 

 

Infecţia cu Chlamydia trachomatis şi sarcina 

Dacă infecţia este prezentă, ea poate fi transmisă de la pacientă la făt în timpul naşterii. 

Aceasta poate determina la copil o infecţie la nivelul ochilor (conjunctivită) sau o infecţie a 

plămânilor. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimelor două luni să fie informate / informaţi 

despre infecţia existentă şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii  

Dacă se suspectează o infecţie cu Chlamydia trachomatis sau alte infecţii transmisibile sexual, 

se recomandă adresarea către medicul de familie sau un medic dermato-venerolog.   

Copyright © IUSTI 2010 

Website: http://www.iusti.org/ 

Date of publication: 2010 

 

Versiunea în limba română - Clinica 2 Dermatologie – Spitalul Clinic Colentina 
Dr. Catalina Iuganu 
Dr. Constantin Stoian 
Prof. Dr. George-Sorin Ţiplica 



Copyright © IUSTI 2013          Website: http://www.iusti.org/ 

 4 

Vegetaţiile veneriene – Informaţii pentru pacienţi 

 

Ce sunt vegetaţiile veneriene? 

Vegetaţiile veneriene sunt transmisibile pe cale sexuală şi sunt determinate de un grup de 

virusuri numit Papilomavirusuri umane (HPV). 

Numai anumite tipuri de HPV determină apariţia vegetaţiilor veneriene. 

Există şi alte tipuri de HPV care nu produc apariţia vegetaţiilor veneriene dar pot provoca 

apariţia altor leziuni la nivelul colului uterin sau la nivel vulvar, anal şi penian (aceste leziuni 

netratate se pot transforma în cancere). 

Există posibilitatea de a contacta mai multe tipuri de HPV simultan. 

 

Cum se pot transmite vegetaţiile veneriene? 

Tipurile de HPV care determină apariţia vegetaţiilor veneriene se pot transmite prin contact 

direct al pielii cu persoana infectată, de obicei în timpul contactului sexual.  

Contactul sexual infectant poate fi vaginal, oral sau anal. 

Tipurile de HPV care duc la apariţia vegetaţiilor veneriene sunt diferite de cele care provoacă 

apariţia verucilor vulgare la nivelul mâinilor sau în alte părţi ale corpului. Simpla atingere a 

verucilor vulgare nu determină apariţia vegetaţiilor veneriene. 

Vegetaţiile veneriene pot sa apară la cateva săptămâni, luni sau ani de la un contact sexual cu 

o persoană infectată cu HPV. 

Uneori, deşi virusul este prezent la nivelul pielii, vegetaţiile veneriene nu apar niciodată.  

Persoanele care au veruci vulgare la nivelul mâinilor sau veruci plantare sunt mai susceptibile 

la infecţia cu HPV la nivel genital.  

Acest lucru face dificilă identificarea momentului şi a persoanei de la care s-a contactat infecţia 

cu HPV. 

Noi leziuni genitale pot să apară la câteva luni de la tratament în absenţa unei noi infecţii. 

Administrarea vaccinului pentru HPV înaintea începerii vieţii sexuale poate preveni apariţia 

vegetaţiilor veneriene. 

Important de reţinut 

Vegetaţiile veneriene pot fi transmise în urma contactului sexual. 

Vegetaţiile veneriene sunt excrescenţe ale pielii determinate de infecţia cu virus HPV. 

HPV se poate transmite de la o persoană la alta pe cale sexuală. 

Oamenii pot fi purtători de HPV fără a avea vegetaţii veneriene. 

Vă puteţi proteja folosind ÎNTOTDEAUNA prezervativul în timpul actului sexual. 
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Tratarea şi vindecarea vegetaţiilor veneriene nu opreşte reinfectarea, un nou contact infectant 

putând duce la reapariţia vegetaţiilor veneriane.  

 

Care sunt manifestările vegetaţiilor veneriene? 

Cel mai frecvent  semn, atât la bărbat cât şi la femeie, este apariţia unor excrescenţe în zona 

genitală. 

Acestea pot fi unice sau multiple, de mici sau de mari dimensiuni, cu suprafaţa neregulată. 

Vegetaţiile veneriene pot fi şi cu suprafaţă plană, albicioase sau de culoarea pielii. 

Rareori pot determina prurit, usturime, sângerări sau durere. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Dacă pacientul a avut contact cu o persoană infectată cu HPV, sau are manifestări care ar 

putea fi vegetaţii veneriene, este bine să contacteze medicul de familie sau medicul dermato-

venerolog. 

Uneori vegetaţiile sunt foarte evidente, putând fi dificil să se diferenţieze vegetaţiile veneriene 

de mici umflături sau noduli genitali. 

Medicul sau asistenta medicală va examina zona genitală cu o lupă pentru o evaluare 

obiectivă. 

Dacă pacientul a fost diagnosticat cu vegetaţii veneriene, trebuie să fie testat şi pentru alte boli 

cu transmitere sexuală cum ar fi infecţia cu HIV, sifilis, gonoree şi infecţia cu Chlamydia 

trachomatis, pentru că ar putea avea mai multe infecţii în acelaşi timp. 

 

Care este tratamentul pentru vegetatiile veneriene? 

Un sistem imunitar sănătos de obicei are capacitatea de a elimina virusul ducând la 

vindecarea pe termen lung a vegetaţiilor veneriene. 

Sunt disponibile numeroase tratamente pentru vegetatii veneriene. Ţinta oricărui tratament 

este indepărtarea vegetaţiilor veneriene vizibile şi ameliorarea simptomelor neplăcute. 

Niciun tratament nu poate să distrugă virusul din organism. 

Toate tratamentele pot produce uneori reacţii cutanate locale: prurit, usturime, eroziuni şi 

durere. 

Tratamentele pot fi administrate în spital sau în cabinetul medical sau la domiciliu (unde se pot 

folosi preparate topice timp de mai multe săptămâni). 

Aproape 1/3 din vegetaţiile veneriene pot reapărea după ce au fost corect tratate.                                                                                          
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Tratamentul medical aplicat de medic sau asistenta medicală, are avantajul unei îndepărtări 

rapide a leziunilor:  

- crioterapie (îngheţarea leziunilor cu azot lichid) 

- acid tricloracetic aplicat local la nivelul vegetaţiilor 

- electrochirurgie/ îndepărtare a leziunilor prin excizie/ chiuretaj/ laser. 

 

Tratamentul la domiciliu (niciunul dintre aceste tratamente nu poate fi utilizat pe perioada 

sarcinii): 

- podofilotoxina (cremă sau soluţie). Acesta este un tratament pentru vegetaţii veneriene, pe 

care pacientul îl poate aplica singur, local; durata tratamentului este de aproximativ 6 

săptămâni; 

- imiquimod cremă. Este un tratament pentru vegetaţii veneriene, are avantajul de a putea fi 

aplicat chiar de către pacient. Durata tratamentului este de până la 16 săptămâni. 

 

Contactul sexual la pacienţii cu vegetaţii veneriene 

Premergător reluării activităţii sexuale, se impune efectuarea unui control medical pentru a 

exclude posibilitatea de a fi contactat simultan şi alte afecţiuni transmisibile sexual; dacă 

vegetaţiile veneriene sunt prezente, se va  utiliza prezervativul; folosirea prezervativului poate 

grăbi eliminarea virusului. 

În cazul în care pacientul schimbă partenerul sexual cu un nou partener, utilizarea 

prezervativului va reduce riscul de transmitere dar nu complet. 

 

Care sunt posibilele complicaţii ale vegetaţiilor veneriene? 

Vegetaţiile veneriene nu determină  probleme fizice pe termen lung. 

Vegetaţiile veneriene nu afectează fertilitatea. 

Anxietatea determinată de prezenţa vegetaţiilor veneriene poate afecta calitatea vieţii sexuale. 

 

Vegetaţiile veneriene şi sarcina 

Pe parcursul sarcinii vegetaţiile veneriene pot deveni mai numeroase şi pot creşte în 

dimensiuni, datorită modificărilor hormonale asociate sarcinii. După naştere, vegetaţiile 

veneriene  aproape întotdeauna scad în dimensiuni sau dispar complet. 

Majoritatea copiilor ce provin din sarcini ale unor mame cu antecedente de vegetaţii veneriene, 

se nasc sănătoşi. 

Foarte rar, nou-născuţii expuşi anumitor tipuri de HPV în timpul naşterii vor dezvolta vegetaţii 

la nivelul laringelui sau ariei genitale. Acest lucru se întâmplă destul de rar, astfel încât 
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naşterea prin cezariană este indicată doar dacă vegetaţiile veneriene sunt voluminoase, 

blocând canalul de naştere. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimelor şase luni să fie informate / informaţi 

despre infecţia existentă şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii 

Dacă pacientul este îngrijorat că ar putea avea vegetaţii veneriene sau altă boală cu 

transmitere sexuală, se recomandă contactarea medicului de familie sau a medicului dermato-

venerolog. 

 

 

Copyright © IUSTI 2010 

Website: http://www.iusti.org/ 

Date of publication: 2010 

 

 

 

 

 

 

Versiunea în limba română - Clinica 2 Dermatologie – Spitalul Clinic Colentina 
Dr. Filis Demirgean 
Dr. Tatiana Nanu 
Dr. Carmen-Daniela Vinţe 
Prof. Dr. George-Sorin Ţiplica 
 



Copyright © IUSTI 2013          Website: http://www.iusti.org/ 

 8 

Gonoreea – informaţii pentru pacienţi 

 

Important de reţinut 

Gonoreea este o infecţie cu transmitere sexuală. 

Se transmite uşor de la o persoană la alta prin contact sexual, inclusiv prin contact sexual oral. 

De multe ori nu produce niciun fel de manifestări. 

Dacă gonoreea nu este tratată sau dacă nu este tratată cu antibioticele corecte poate crea 

probleme serioase de sănătate pe termen lung. 

Vă puteţi proteja folosind ÎNTOTDEAUNA prezervativul atunci când faceţi sex. 

 

Ce este gonoreea? 

Gonoreea este o infecţie cu transmitere sexuală. Este determinată de bacteria Neisseria 

gonorrhoeae. 

 

Cum se poate lua gonoreea? 

Pacientul se poate infecta cu bacteria Neisseria gonorrhoeae atunci când are contact sexual 

cu o persoană care este deja infectată. Contactul sexual poate fi vaginal, oral sau anal. 

Această infecţie este mai frecventă la tineri, la bărbaţii care au contact sexual cu alţi bărbaţi, la 

persoanele care îşi schimbă des partenerii sexuali şi la persoanele care nu folosesc 

prezervativul în timpul contactului sexual. 

Chiar dacă pacientul a avut gonoree la un moment dat se poate reinfecta. 

 

Care sunt simptomele gonoreei? 

Mai mult de 50% dintre femeile şi 10% dintre bărbaţii cu gonoree nu au niciun simptom genital 

atunci când sunt infectaţi. Infecţia la nivelul rectului şi cea la nivelul gâtului nu dă de obicei 

niciun simptom.  

Cele mai frecvente manifestări la femei sunt: 

 - modificarea culorii, mirosului sau cantităţii de secreţie vaginală 

 - sângerări între ciclurile menstruale sau cicluri mai abundente 

 - senzaţie de arsură la urinat 

 - poate să apară durere sau disconfort la nivelul abdomenului inferior. 

Cele mai frecvente simptome la bărbaţi sunt: 

 - senzaţie de arsură la urinat 

 - secreţie uretrală de la baza penisului 

 - poate să apară durere sau disconfort la nivelul testiculelor. 



Copyright © IUSTI 2013          Website: http://www.iusti.org/ 

 9 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Da, se prelevează o probă din secreţia de la nivelul zonei genitale pentru stabilirea 

diagnosticului. În anumire cazuri se poate utiliza un test de urină. De asemenea s-ar putea să 

fie necesară recoltarea de probe de la nivelul gâtului şi anusului. 

Dacă pacientul consideră că a venit în contact cu un persoană cu gonoree, sau alte infecţii, 

sau are manifestări care ar putea fi de gonoree, ar trebui să fie consultat de către medicul de 

familie sau de medicul dermato-venerolog. 

Doctorul sau asistenta va recolta o probă de la nivelul penisului, vaginului sau colului uterin şi 

o va trimite la laborator unde va fi testată pentru bacteria care determină gonoreea. Dacă 

pacientul a avut contact sexual oral sau anal ar trebui să informeze medicul de acest lucru, 

pentru că medicul ar trebui să recolteze probe şi de la nivelul gâtului sau anusului.  

Dacă infecţia cu Neisseria gonorrhoeae este prezentă, pacientul ar trebui testat şi pentru alte 

boli cu transmitere sexuală cum ar fi infecţia HIV, sifilis şi infecţia cu Chlamydia trachomatis, 

pentru că ar putea avea mai multe infecţii în acelaşi timp. 

 

Care este tratamentul pentru gonoree? 

Este important să se efectueze tratamentul pentru gonoree cât mai repede posibil, pentru că 

netratată infecţia poate creea complicaţii şi probleme serioase de sănătate. 

Gonoreea este tratată cu unul sau două antibiotice diferite, unul dintre acestea fiind uneori 

administrat sub formă de injecţie. 

Antibioticele vor trata şi infecţia cu Chlamydia trachomatis, pentru că această infecţie este 

foarte frecventă la persoanele care au gonoree. 

 

Contactul sexual la pacienţii cu gonoree 

Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul şi 

partenerul/partenera termină tot tratamentul şi manifestările bolii au dispărut. 

 

Care sunt posibilele complicaţii ale gonoreei? 

Dacă este tratată repede, este puţin probabil ca gonoreea să ducă la probleme de sănătate pe 

termen lung. Netratată, gonoreea, se poate răspândi în alte părţi ale corpului şi poate 

determina probleme serioase de sănătate. 

Femeile pot dezvolta boală inflamatorie pelvină (BIP). Aceasta poate evolua cu dureri 

abdominale şi la nivelul pelvisului. Poate duce şi la infertilitate şi sarcini ectopice (o sarcină 

care apare în afara uterului). Bărbaţii pot dezvolta o infecţie dureroasă la nivelul testiculelor. 
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În cazuri rare, când gonoreea nu a fost tratată, se poate răspândi prin sânge şi poate cauza 

infecţii în alte părţi ale corpului, cum ar fi pielea şi articulaţiile. 

 

Gonoreea şi sarcina 

Dacă pacienta este însărcinată gonoreea poate fi transmisă de la pacientă la copil în timpul 

naşterii. Acest lucru poate determina la copil o infecţie la nivelul ochilor (conjunctivită), care 

duce la orbire dacă nu este tratată. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimelor două luni să fie informate / informaţi 

despre infecţia existentă şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii  

Dacă se suspectează infecţia cu Neisseria gonorrhoeae sau oricare altă boală cu transmitere 

sexuală, se recomandă adresarea către medicul de familie sau un medic dermato-venerolog.   
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Limfogranulomatoza veneriană la homosexuali – informaţii pentru pacienţi 

 

Important de reţinut 

Limfogranulomatoza veneriană (LGV) este o infecţie cu transmitere sexuală. 

În Europa, aproape toate cazurile sunt întâlnite la barbaţii homosexuali. 

Se transmite uşor de la o persoană la alta prin contact sexual. 

În general nu produce niciun fel de manifestări. 

Tratamentul este simplu. 

Daca LGV nu este tratată, poate cauza probleme serioase de sănătate pe termen lung. 

Vă puteţi proteja folosind ÎNTOTDEAUNA prezervativul atunci când faceţi sex. 

 

 

Ce este limfogranulomatoza veneriană? 

Limfogranulomatoza veneriană (LGV) este o infecţie cu transmitere sexuală. Este determinată 

de o bacterie numită Chlamydia trachomatis L1- L3.  

 

Cum se poate lua LGV? 

Pacientul se poate infecta când are un contact sexual cu o persoană care este deja infectată. 

Acest lucru se poate întâmpla în cazul sexului anal, fisting, folosirea jucăriilor sexuale 

împreună cu partenerul şi prin sex oral. 

Aproape toate cazurile de LGV în Europa apar la bărbaţi homosexuali, în asociere cu infecţia 

HIV. 

Bărbaţii care au mai mulţi parteneri şi întreţin relaţii sexuale în locuri publice, precum saunele, 

au cel mai mare risc de infecţie. 

Chiar dacă pacientul a mai avut LGV la un moment dat se poate reinfecta. 

 

Care sunt simptomele LGV? 

Infecţia LGV poate fi asimptomatică. 

Cele mai frecvente manifestări sunt: 

- durere la nivelul rectului; 

- sângerări rectale; 

- constipaţie şi senzaţia de golire incompletă a intestinului (tenesme). 

De asemenea, pot exista mici pustule nedureroase în zona rectală sau genitală care pot 

evolua cu apariţia unei ulceraţii. Aceasta se va vindeca în câteva zile fără tratament. Se poate 

observa în plus o secreţie la nivelul penisului sau rectului. 



Copyright © IUSTI 2013          Website: http://www.iusti.org/ 

 12 

Într-un interval de 2 până la 6 săptămâni de la contactul infectant se pot mări ganglionii 

limfatici inghinali care se pot transforma într-un abces cu eliminare de puroi. Ganglionii 

inflamaţi (adenopatie) din abdomen pot cauza durere în abdomenul inferior sau dureri la nivel 

lombar. 

În acelaşi timp pacientul poate avea febră, frisoane, stare de oboseală, dureri musculare şi 

articulare. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Dacă pacientul este un bărbat care a făcut sex anal cu alţi bărbaţi sau are manifestări 

sugestive pentru LGV, va fi nevoie să i se recolteze o probă din zona genitală şi/sau rect 

pentru stabilirea diagnosticului. 

Dacă o persoană a venit în contact cu un pacient cu LGV, sau alte infecţii, sau are simptome 

care ar putea indica LGV, ar trebui să se adreseze medicului de familie sau unui medic 

dermato-venerolog. 

Doctorul sau asistenta va recolta o probă din orice ulceraţie din zona genitală şi/sau rect pe 

care o va trimite la laborator unde va fi testată pentru bacteria care determină LGV. Dacă 

pacientul prezintă ganglioni inflamaţi, o probă va fi prelevată şi de la nivelul acestora. 

Dacă pacientul are LGV, ar trebui sa fie testat şi pentru alte infecţii cu transmitere sexuală 

precum infecţie HIV, sifilis, gonoree, pentru că poate avea mai multe infecţii în acelaşi timp. 

 

Care este tratamentul pentru limfogranulomatoza veneriană? 

Este important să se efectueze tratamentul pentru LGV cât mai repede posibil, deoarece 

infecţia poate cauza complicaţii şi probleme de sănătate serioase dacă este lăsată netratată. 

Pentru LGV se recomandă o cură de 3 săptămâni de antibiotic. 

 

Contactul sexual la pacienţii cu limfogranulomatoză veneriană 

Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul şi 

partenerul/partenera termină tot tratamentul şi manifestările bolii au dispărut. 

 

Care sunt posibilele complicatii ale LGV? 

LGV nu determină probleme pe termen lung dacă este tratată rapid. În absenţa unui  tratament 

corespunzător, LGV se poate extinde în alte părţi ale corpului şi poate cauza probleme 

serioase cum sunt artrita, probleme cu ficatul şi plămânii. Rar, poate cauza inflamaţii ale inimii 

şi creierului. 
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Este posibil ca, în lipsa tratamentului, să apară inflamarea zonelor rectale şi genitale cu 

umflături severe şi ulceraţii care pot da dureri pe termen lung şi afectare intestinală. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimelor trei luni să fie informate / informaţi 

despre infecţia existentă şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii  

Dacă se suspectează LGV sau oricare altă boală cu transmitere sexuală, se recomandă 

adresarea către medicul de familie sau un medic dermato-venerolog.   

 

 

 

Copyright © IUSTI 2010 
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Boala inflamatorie pelvină (BIP) – informaţii pentru pacienţi 

 

Important de reţinut 

Boala inflamatorie pelvină reprezintă o inflamaţie a uterului şi/ sau a trompelor uterine. 

Este determinată frecvent de boli cu transmitere sexuală. 

Boala inflamatorie pelvină există chiar şi în cazul unor teste de screening negative pentru 

boli transmisibile pe cale sexuală. 

Tratamentul este uşor de urmat. 

În cazul în care nu se urmează un tratament pentru BIP pot apărea probleme serioase de 

sănătate pe termen lung. 

 

Ce este boala inflamatorie pelvină (BIP)? 

Boala inflamatorie pelvină reprezintă o inflamaţie a uterului şi/ sau a trompelor uterine. 

Este în general determinată de o infecţie bacteriană care se extinde de la nivelul colului uterin 

spre uter si trompele uterine. 

BIP poate fi transmisă prin contact sexual. 

 

Cum apare boala inflamatorie pelvină? 

Este mult mai frecventă la femeile tinere. 

La 25% din paciente apare ca urmare a netratării unei boli cu transmitere sexuală, în special 

gonoree şi infecţia cu Chlamydia trachomatis, care se extinde de la nivelul colului uterin spre 

uter şi trompele uterine. 

Poate fi cauzată şi de o infecţie bacteriană ce se extinde de la nivelul altor regiuni ale corpului 

(exemplu: apendice infectat). 

Poate apărea şi în urma unei intervenţii chirurgicale, când un instrument chirurgical este trecut 

prin colul uterin până în uter (exemplu: după o întrerupere de sarcină sau în cazul montării 

unui dispozitiv intrauterin). 

 

Care sunt simptomele bolii inflamatorii pelvine? 

Unele femei cu BIP nu prezintă simptome. 

Marea majoritate a femeilor prezintă manifestări moderate care pot include următoarele:  

- durere sau disconfort în partea inferioară a abdomenului; 

- dureri în timpul contactului sexual; 

- sângerări între ciclurile menstruale; 

- ciclu menstrual abundent; 
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- sângerări în urma contactului sexual; 

- modificări ale culorii sau mirosului secreţiei vaginale. 

O mică parte a pacientelor poate prezenta o formă gravă a BIP, asociind în acest caz febră, 

greaţă, stare de vomă şi dureri abdominale severe. În aceste cazuri este obligatorie adresarea 

către medic. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

În cazul în care sunt prezente simptome care pot sugera o boală inflamatorie pelvină, este 

necesară adresarea către medicul specialist dermato-venerolog. 

BIP poate fi diagnosticată luând în calcul simptomele, rezultatul examinării pelvine şi al testării 

pentru boli cu transmitere sexuală. BIP poate fi prezentă chiar şi în cazul unei testări negative 

pentru boli cu transmitere sexuală. 

În eventualitatea în care pacienta prezintă o boală inflamatorie pelvină, sunt necesare testările 

pentru infecţie cu Chlamydia trachomatis, gonoree şi alte boli cu transmitere sexuală precum 

trichomoniază, infecţie HIV, sifilis, pentru că pot fi prezente concomitent mai multe asemenea 

boli. 

Doctorul va prelua o mostră de secreţie de la nivelul vaginului sau al colului uterin, pe care o 

va trimite la laborator pentru testare pentru Chlamydia trachomatis sau gonoree. 

 

Care este tratamentul pentru boala inflamatorie pelvină? 

Este importantă instituirea timpurie a tratamentului pentru BIP, întrucât infecţia netratată poate 

determina complicaţii majore. 

Tratamentul standard presupune administrarea de antibiotice, pe cale orală sau injectabil, pe o 

perioadă de pînă la 14 zile. 

Se poate asocia tratamentul cu ibuprofen sau paracetamol pentru ameliorarea durerilor. 

În unele cazuri este necesar repausul la pat sau chiar internarea în spital. 

 

Care sunt complicaţiile posibile ale bolii inflamatorii pelvine? 

În cazul în care tratamentul este întârziat, pot apărea complicaţii precum: 

- formarea unui abces pelvin; 

- dureri recurente, de lungă durată, în zona pelvină în până la 1/3 din paciente; 

- scăderea fertilităţii sau infertilitate (nu reprezintă o complicaţie în cazul primului episod 

de BIP, mai ales in cazurile corect tratate). Riscul creşte cu fiecare episod nou de boală. 

- sarcină ectopică (o afecţiune în care fătul se formează în afara uterului). 
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Contactul sexual la pacientele cu boală inflamatorie pelvină 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale existenţi în timpul ultimelor 6 luni să fie informate / informaţi 

despre infecţia identificată şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii  

Dacă se suspectează o boală cu transmitere sexuală, se recomandă adresarea către  medicul 

de familie sau un medic dermato-venerolog. 
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Pediculoza pubiană – informaţii pentru pacienţi 

Important de reţinut 

Pediculoza pubiană reprezintă o infecţie transmibilă pe cale sexuală. 

Transferul se realizează de la o persoană la alta în timpul contactului sexual sau prin 

contact fizic strâns. 

Tratamentul este simplu. 

 

Ce este pediculoza pubiană? 

Pediculoza pubiană reprezintă o infecţie transmibilă pe cale sexuală. Este produsă de către 

paraziţii pubieni Phtirius pubis. 

Cum se poate lua pediculoza pubiană? 

Pacientul se poate infecta cu paraziţi atunci când întreţine relaţii sexuale sau are un contact 

intim cu o persoană care are deja infecţia. 

Infecţia este mai frecventă la persoanele tinere şi la persoanele cu multipli parteneri sexuali. 

Chiar dacă pacientul a mai avut pediculoză pubiană se poate reinfecta. 

Care sunt simptomele pediculozei pubiene? 

Pot fi observate ouă (lindeni) sau adulţi ataşaţi de firele de păr din zonele: pubiană, perianală, 

membre inferioare, antebraţe, torace anterior, mai rar la nivelul genelor, sprâncenelor, bărbii, 

axilar. 

Paraziţii pot să determine apariţia pe tegumentele din jur a unor papule roşii, cu senzaţie de 

mâncărime. În plus, pot să apară mici pete albastre la nivelul abdomenului inferior şi 

coapselor. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Nu, de obicei diagnosticul se realizează prin examen clinic, uneori cu ajutorul unei lupe. 

Uneori, dacă etiologia nu este clară, se poate realiza analiza la microscopul optic a firelor de 

păr, pentru a identifica prezenţa adulţilor sau a ouălelor. 

Dacă pacientul crede că a venit în contact cu acest tip de paraziţi sau alte infecţii sau prezintă 

manifestări asemănătoare infecţiei cu Phtirius pubis, ar trebui să fie consultat de către medical 

de familie sau medicul dermato-venerolog. 

Dacă pacientul prezintă infecţie cu Phtirius pubis, ar trebui sa fie investigat şi pentru alte boli 

cu transmitere sexuală, precum: infecţie HIV, sifilis, gonoree, infecţie cu Chlamydia 

trachomatis, deoarece poate contacta mai multe infecţii în acelaşi timp. 

Care este tratamentul pediculozei pubiene? 
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Pediculoza pubiană se tratează cu o loţiune care ar trebui aplicată la nivelul tuturor zonelor 

păroase ale corpului, de la gât în jos. În funcţie de tipul de loţiune utilizat, aceasta trebuie 

lăsată să acţioneze o anumită perioadă de timp. 

Poate fi necesară repetarea aplicării după 1 săptămână. 

Pentru a distruge paraziţii şi ouăle acestora, hainele şi lenjeria trebuie spălate la o temperatură 

de peste 50oC.  

Dacă paraziţii sunt prezenţi la nivelul genelor, pot fi îndepărtaţi cu ajutorul unei pensete. 

Contactul sexual la pacienţii cu pediculoză pubiană 

Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul şi 

partenerul/partenera termină tot tratamentul şi manifestările bolii au dispărut. 

 

Care sunt complicaţiile posibile ale pediculozei pubiene? 

Pediculoza pubiană nu determină complicaţii pe termen lung. Uneori se poate ca răspunsul la 

tratamentul inţial să fie absent şi să fie necesar un alt tratament. 

Ouăle moarte pot  persista la nivelul firelor de păr timp de câteva săptămâni. Acestea nu 

necesită niciun tratament suplimentar. 

Pediculoza pubiană şi sarcina 

Infecţia cu Phtirius pubis nu reprezintă un risc pentru sarcină sau făt. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimei luni să fie informate / informaţi despre 

infecţia existentă şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii  

Dacă se suspectează prezenţa pediculozei pubiene sau a altor boli cu transmitere sexuală, se 

recomandă adresarea către medicul de familie sau un medic dermato-venerolog.   

 

Versiunea în limba română - Clinica 2 Dermatologie – Spitalul Clinic Colentina 
Dr. Mihaela Niculescu 
Dr. Niraj Kumar 
Prof. Dr. George-Sorin Ţiplica 
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Scabia – informaţii pentru pacienţi 

Important de reţinut 

Scabia este o infecţie care se poate transmite pe cale sexuală. 

Se transmite de la o persoană la alta prin contact corporal apropiat. 

Tratamentul este simplu. 

 

Ce este scabia? 

Scabia poate fi o infecţie transmisibilă sexual. Este cauzată de parazitul Sarcoptes scabiei 

hominis. 

 

Cum se poate lua scabia? 

Pacientul se poate infecta cu scabie în timpul raporturilor sexuale sau când există un contact 

apropiat cu cineva care este deja infectat. 

Chiar dacă pacientul a mai avut scabie la un moment dat se poate reinfecta. 

 

Care sunt simptomele scabiei? 

Cel mai frecvent simptom este pruritul, mai intens în timpul nopţii, care poate apărea şi la  6 

săptămâni de la contactul infectant. 

Se pot observa linii argintii sau roşii (aproximativ 0,5 cm lungime) în special între degete, la 

nivelul încheieturilor, coatelor, sfârcurilor şi zonei genitale. 

Se poate manifesta cu apariţia de noduli roşii cu mâncărime intensă, în special în zona 

genitală. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Doctorul poate lua o probă de piele pe care să o examineze la microscop pentru a stabili 

diagnosticul. 

În cazul în care pacientul consideră că a avut contact infectant cu scabie sau cu alte infecţii 

sau are simptome care sugerează scabia, ar trebui să fie consultat de către medicul de familie 

sau de medicul dermato-venerolog. 

Dacă pacientul este diagnosticat cu scabie şi a avut mai mult de un partener sexual în ultimele 

luni sau un partener nou, ar trebui să fie testat şi pentru alte infecţii cu transmitere sexuală 

cum ar fi infecţia cu HIV, sifilis, gonoree şi infecţia cu Chlamydia trachomatis, deoarece pot 

exista mai multe infecţii în acelaşi timp. 
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Care este tratamentul pentru scabie? 

Scabia este de obicei tratată cu o mixtură ce se aplică trei seri la rând, timp de trei săptămâni. 

Mixtura se îndepărtează de pe tegument prin spălare după 8 ore (dimineaţa). 

Hainele şi aşternuturile trebuie spălate la o temperatură de cel puţin 500C pentru a distruge 

paraziţii (sau pot fi puse toate hainele într-un loc rece ţinute într-un sac de plastic sigilat cel 

puţin 10 zile). 

 

Contactul sexual la pacienţii cu scabie 

Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul şi 

partenerul/partenera termină tot tratamentul şi manifestările bolii au dispărut. 

 

Care sunt posibilele complicaţii ale scabiei? 

Chiar şi după un tratament de succes, mâncărimea poate să fie persistentă timp de câteva 

săptămâni. Există posibilitatea utilizării unei creme emoliente simple pentru a reduce această 

mâncărime. 

Persoanele cu imunitate scăzută, de exemplu cei cu infecţie HIV, pot dezvolta scabie asociată 

cu cruste. Se pot observa noduli pe palme, tălpi şi fese, axile şi scalp. Această formă de 

scabie este foarte contagioasă şi înseamnă că va fi nevoie de o perioadă mai lungă de 

tratament şi de asemenea va fi necesară izolarea pacientului până la vindecare.  

Scabia şi sarcina 

Nu există niciun risc asupra sarcinii sau copilului. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimelor şase săptămâni să fie informate / 

informaţi despre infecţia existentă şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze. 

 

Ajutor sau alte informaţii 

Dacă se suspectează infecţia cu Sarcoptes scabiei hominis sau orice altă infecţie cu 

transmitere sexuală, se recomandă adresarea către medicul de familie sau un medic dermato-

venerolog.   

Versiunea în limba română - Clinica 2 Dermatologie – Spitalul Clinic Colentina 
Dr. Ana Maria Drăgăniţă 
Dr. Adrian Manole 
Prof. Dr. George-Sorin Ţiplica 
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Sifilis – Informaţii pentru pacienţi 

Important de reţinut 

Sifilisul este o infecţie cu transmitere sexuală. 

Se transmite cu uşurinţă de la o persoană la alta în timpul actului sexual, inclusiv prin sex oral. 

De multe ori nu produce niciun fel de manifestări. 

Tratamentul este simplu. 

Dacă nu este tratat, sifilisul poate determina probleme serioase de sănătate pe termen lung. 

Vă puteţi proteja folosind ÎNTOTDEAUNA prezervativul atunci când faceţi sex. 

 

Ce este sifilisul? 

Sifilisul este o infecţie cu transmitere sexuală. Este determinată de o bacterie numită 

Treponema pallidum. 

Cum se poate lua sifilisul? 

Pacientul se poate infecta atunci când are contact sexual cu o persoană care este deja 

infectată. Se poate întampla în cazul contactului sexual vaginal, oral sau anal. Femeile 

însărcinate pot să transmită infecţia copilului. 

Infecţia este mai frecventă în rândul bărbaţilor care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, a 

persoanelor care îşi schimbă frecvent partenerii sexuali şi care nu folosesc prezervativ în 

timpul actului sexual.  

Chiar dacă pacientul a avut sifilis la un moment dat se poate reinfecta. 

Care sunt manifestările sifilisului? 

Manifestările sunt aceleaşi, atât la bărbaţi cât şi la femei. Sunt 4 stadii ale infecţiei: 

- Sifilis primar. Un ulcer (şancru) se dezvoltă în locul pe unde bacteria intră în corp. De 

obicei acesta apare după 2-3 săptămâni de la actul sexual cu persoana infectantă, însă poate 

să apară oricând pe o perioadă de până la 3 luni. Cel mai frecvent este un ulcer nedureros 

care apare mai des la nivelul penisului la bărbaţi, pe vulvă sau vagin la femei sau la nivel anal. 

În funcţie de locul apariţiei acesta poate fi observat sau nu. Ulcerul se poate vindeca în 6 

săptămâni şi este foarte contagios pentru partenerii sexuali. 

Ocazional pot să apară mai multe ulcere, pot fi dureroase sau localizate la nivelul gurii sau 

buzelor.  
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- Sifilis secundar. Sifilisul secundar se dezvoltă în 3 până la 6 săptămâni de la apariţia 

ulcerului dacă nu se administrează tratament. Acesta este produs de bacteria care se 

răspândeşte în organism. Se poate observa o erupţie pe piele, cu papule sau noduli roşii-

arămii care nu prezintă mâncărime. Frecvent apare şi pe palme şi tălpi. Se pot observa 

umflături în zona genitală, pete albe în gură, ganglioni măriţi sau, mai rar, căderea părului, 

surditate, probleme oculare, inflamaţia ficatului, a rinichilor sau a creierului. Sifilisul secundar 

este foarte contagios pentru partenerii sexuali.   

Fără tratament, erupţia cutanată şi celelalte manifestări dispar cel mai frecvent după câteva 

săptămâni. Totuşi, manifestările  pot să apară şi să dispară pe o perioadă de până la 2 ani. 

- Sifilis latent (ascuns). După ce manifestările sifilisului secundar dispar pot să nu mai 

existe alte simptome timp de câţiva ani însă infecţia poate fi pusă în evidenţă prin analize de 

sânge. 

- Sifilis terţiar. Dacă nu se tratează, o persoană din 10 infectate cu sifilis va avea afectare 

importantă a sistemului nervos, oaselor sau a inimii. Aceste probleme pot să apară după mulţi 

ani de aparentă manifestare a bolii. 

 

Sunt necesare anumite teste de laborator? 

Da, de la nivelul ulceraţiei ce poate fi cauzată de sifilis se poate recolta o probă pentru 

precizarea diagnosticului. Este necesară de asemenea şi recoltarea unei probe de sânge ce 

va fi testată pentru anticorpi împotriva bacteriei ce produce sifilisul. Uneori este posibil ca testul 

pentru sifilis să nu fie pozitiv imediat, de aceea este necesară repetarea sa. 

Dacă pacientul a venit în contact cu o persoană infectată cu sifilis sau are manifestări ce pot fi 

determinate de sifilis trebuie să se adreseze medicului de familie sau unui medic dermato-

venerolog. 

Dacă pacientul are sifilis, trebuie să fie testat şi pentru alte boli cu transmitere sexuală 

deoarece poate avea mai multe infecţii în acelaşi timp. Trebuie să se efectueze şi un test 

pentru infecţia HIV. 

 

Care este tratamentul pentru sifilis? 

Este important să se efectueze tratamentul cât mai repede posibil, pentru că netratată infecţia 

poate determina complicaţii şi probleme serioase de sănătate. 

Sifilisul se tratează cu antibiotice, de obicei cu penicilină, cu administrare sub formă de injecţie. 

 

Contactul sexual la pacienţii cu sifilis 
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Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul şi 

partenerul/partenera termină tot tratamentul şi manifestările bolii au dispărut. 

Care sunt posibilele complicaţii ale sifilisului? 

Dacă este tratat rapid, este puţin probabil ca sifilisul să creeze probleme pe termen lung. Fără 

tratament, sifilisul se poate răspândi şi la nivelul altor zone ale organismului şi poate cauza 

probleme serioase. 

În 10% din cazurile de sifilis netratate, bacteria se poate răspândi şi poate cauza infecţii în alte 

zone ca sistemul osos, creier şi inimă. Acest lucru poate deveni evident după câţiva ani de 

evoluţie silenţioasă a bolii. 

Chiar în cazul efectuării tratamentului pentru sifilis, unele teste de sânge vor rămâne pozitive. 

Acest lucru nu presupune efectuarea tratamentului în continuare, însă pacientul trebuie să 

reţină că a efectuat tratament pentru sifilis şi să precizeze acest lucru medicilor atunci când 

este întrebat. 

Sifilisul şi sarcina  

Dacă pacienta este însărcinată, sifilisul poate fi transmis copilului pe parcursul sarcinii. În acest 

caz poate determina întreruperea spontană a sarcinii, moarte fetală intrauterină sau probleme 

serioase de sănătate ale copilului (sifilis congenital). Pentru evitarea acestei situaţii, mama 

trebuie să efectueze tratament pe parcursul sarcinii. Pacientele diagnosticate cu sifilis, pot 

efectua în siguranţă tratamentul în timpul sarcinii. 

 

Anunţul partenerului/partenerei 

Conform legislaţiei în vigoare este esenţial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) şi toţi 

partenerii/partenerele sexuale avute în timpul ultimelor trei luni, în cazul unui sifilis primar şi în 

ultimii 2 ani, în cazul unui sifilis secundar, să fie informate / informaţi despre infecţia existentă 

şi să fie testate/testaţi şi tratate/trataţi. 

Această acţiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze şi de asemenea 

pentru ca partenerele/partenerii pacientului să nu dezvolte complicaţii. 

 

Ajutor sau alte informaţii  

Daca se suspectează infecţia cu  Treponema pallidum sau orice altă infecţie transmisibilă 

sexual se recomandă adresarea către medicul de familie sau un medic dermato-venerolog.   
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