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Bolile infecţioase sexual transmisibile 
(Bts) sunt cauzate de bacterii, viruşi, 
ciuperci sau paraziţi care se transmit 
de la o persoană la alta  prin raport se-
xual neprotejat (etero sau omosexual). 

in tratamentul acestora, o atenţie deo-
sebită trebuie dată şi partenerilor per-
soanelor infectate.
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şi alte infecţii ale aparatului genital

ce este?
Candida, Trichomonas, Micoplasma pot provoca 
infecţii ale aparatului genital şi ale căilor  urinare, 
mult mai uşor la femei decât la bărbaţi.
Candidoza este cauzată de o ciupercă, care tră-
ieşte în organismul nostru fără să provoace pro-
bleme, şi care se manifestă doar în caz de lipsă 
de igienă, în caz de imunodepresiune (boli croni-
ce, terapie cu antibiotice, diabet).
Deci, această boală nu este în mod obligatoriu 
legată de viaţa sexuală, dar poate fi transmisă pe 
această cale.

cum se manifestă?
Cu secreţii ale căilor genitale cu aspect caracte-
ristic tipului de infecţie, mâncarime şi inroşirea 
zonei genitale sau anale, durere la urinare şi în 
timpului raportului sexual.

cum se transmite?
Prin raport sexual neprotejat.

Diagnostic
Prin examinare la microscop a secreţiilor genitale 
şi prin racoltarea de material biologic.

tratament
Antibiotic/antimicotic oral sau/şi prin tratament 
local (ovule, creme, soluţii dezinfectante).

CANDIDOSI CHLAMYDIA

ce este?
Este o infecţie provocată de bacterii care trăiesc 
în interiorul celulelor.

cum se manifestă?
In general, fără simptome, după 1 – 3 săptămâni 
pot provoca infecţii ale căilor genitale.
La bărbat şi la femei: usturime la urinare, scurgeri 
ale penisului, dureri abdominale, afectarea uteru-
lui cu consecinţe care duc la sterilitate (infecţie 
cronică).
Dacă gravidă, posibil avort spontan.

cum se trasmite?
Prin raport sexual neprotejat.

Diagnostic
Prin tamponarea secreţiilor vaginale sau prin ana-
lizarea urinei.

tratament
Antibiotic.
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ce este?
Este o infecţie cauzata de un virus, Papillomavirus 
(HPV).

cum se manifestă?
Infecţia debutează, în majoritatea cazurilor, fă-
ră simptome sau se manifestă prin escrescente 
(veruci sau condiloame, cunoscute şi sub numele 
de negi) în zona genitală. Infecţiile îndelungate şi 
netratate, după mai mulţi ani pot provoca tumori 
ale căilor genitale (ale uterului, în cazul femeilor).

cum se transmite?
In timpul raportului sexual neprotejat.
Folosirea prezervativului nu este suficientă pen-
tru a proteja împotriva acestei infecţii care poate 
afecta zone ale pielii rămase neacoperite.

Diagnostic
Clinic, prin observarea leziunilor sau, la femei, 
prin efectuarea de PAP test.
Toate femeile, între 25 di 64 de ani, ar trebui sa 
facă, o dată la 3 ani, acest PAP test pentru a pre-
veni cancerul de col uterin.

tratament
Aplicaţii locale de preparate speciale, arderea ne-
gilor. Infectarea se poate repeta.

prevenire
Pe lângă profilactic (prezervativ), există un vaccin 
care poate fi făcut femeilor niciodată infectate pâ-
nă atunci.

CONDILOMATOZA GONOREE
ce este?
Gonoreea este o boală contagioasă produsă de 
bacteria gonococ. Se caracterizează prin inflama-
ţia căilor genito-urinare, cu scurgere purulenta şi 
dureri la micţiune.

cum se manifestă?
După 2-20 zile de la contaminare, prin usturime 
la urinare sau în zona anale, sau sub forma unei 
scurgeri uretrale purulente (mai marcat la bărbat), 
dureri de gât în cazul unei infectări a cavitaţii ora-
le. Netratată, la femei poate produce sterilitate.

cum se transmite?
De obicei se transmite prin raporturi sexuale geni-
tale şi orale, cât şi de la mamă la copil în timpul 
naşterii.
Absenţa contactului cu spermă NU evită conta-
giarea.

Diagnostic
Prin analizarea (tampon) secreţiilor genitale şi ale 
cavităţii orale.

tratament
Se tratează cu antibiotice.
Contaminarea se poate repeta.
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HERPES GENITAL

ce este?
Este o infecţie cauzată de un virus.

cum se manifestă?
Se poate presenta fie cu manifestări uşoare (în-
roşire sau usturime), fie prin apariţia unor  băşici, 
tăieturi sau răni în zona genitală.
Simptomele se pot repeta în decursul timpului, în 
special în perioade de stress fizic sau psihic, atâta 
timp cât virusul persistă în organism.

cum se transmite?
Prin raporturi sexuale neprotejate, prin contactul 
cu mucoasele infectate.

Diagnostic
Clinic, prin examinarea leziunilor.

tratament
Nu există un tratament care să ducă la o însănăto-
şire completă; medicamentele antivirale esistente 
în prezent,  pot, însă, scurta durata leziunilor, pot 
atenua intensitatea simptomelor şi, de asemenea, 
pot diminuì riscul unei recidive.

(Hepatită de tip A, B, C)

ce sunt?
Sunt boli virale care afectează ficatul.

cum se manifestă?
•  Hepatita acută cu icter (pielea şi ochii de culoa-

re gălbuie) şi dureri de ficat;
•  hepatita cronică: hepatita B şi, în special hepa-

tita C, se pot agrava în timp şi pot degenera în
ciroze sau tumori ale ficatului;

•  persoana considerata “purtător sănătos” sau
“inactiv”, la care simptomatologia lipseşte, dar
care poate contagia alte persoane.

cum se transmite?
•  Prin raport sexual neprotejat (în cazul hepatitei

A: raport oral-genital).
•  Prin contact cu sângele persoanelor infectate.
•  De la mama infectată la copil (în timpul sarcinii

sau al naşterii).

Diagnostic
Prin analize specifice ale sângelui (cautare de an-
ticorpi).

tratament
Hepatita de tip A se vindecă fără complicaţii; îm-
potriva hepatitelor de tip B si C, care se pot cro-
niciza, există medicamente suficient de eficace. 
Există şi vaccinuri împotriva hepatitelor A şi B.

HEPATITELE VIRALE



ce este?
SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Autodobândite) 
este o boală cauzată de virusul HIV care determi-
nă slăbirea, respectiv, distrugerea sistemului imu-
nitar al organismului.

cum se manifestă?
Virusul poate exista în organism în stare latentă 
(dar este contagios pentru partener) sau se poate 
manifestă prin simptoame foarte diverse şi grave.

cum se transmite?
•  Prin raporturi sexuale neprotejate (vaginal, anal,

oral-genital) cu persoane infectate.
•  Prin sânge: schimb de seringi folosite infecta-

te; instrumente pentru tatuaj şi piercing con-
taminate cu sânge infectat; folosirea în comun
a unor obiecte de uz personal (aparate de ras,
foarfeci, periuţe de dinţi etc.) contaminate.

•  De la mamă la copil (în timpul sarcinii, naşterii
sau alăptrii la sân).

cum nu se transmite?
•  Strângerea mâinii, sărut, imbrăţişări, muşcă-

turi, zgârieturi;
•  prin salivă, tuse, lacrimi, transpiraţie, urină, fecale;
•  prin folosirea tacâmurilor, farfuriilor, paharelor

în comun;
•  prin folosirea in comun a WC-urilor, duşurilor,

bazinelor, saunelor, sălilor de sport.

Diagnostic
Testul pentru detectarea anticorpilor la HIV se poate 
face după trei luni de la ultimul comportament la risc. 

tratament
Tratamentul medicamentos cu antivirale este as-
tăzi considerat suficient de eficace în a ţine infec-
ţia sub control, şi urmează a fi făcut pe parcursul 
întregii vieţi.
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ce este?
Sifilisul este o infecţie produsă de bacteria numită 
Treponema pallidum.

cum se manifestă?
Perioda de incubaţie variază între 10 si 90 de zile 
(media este de 21 de zile), după care pot apărea 
diverse manifestări clinice: mici ulceraţii nedure-
roase de scurtă durată, în zona în care se produce 
contagierea (genitale sau gură).

cum se trasmite?
Prin contactul direct cu răni infectate (sex vaginal, 
oral sau anal).
Se poate transmite de la mamă la copil, în timpul 
sarcinii, ar putea cauzâ la moartea fătului în uter, 
sau la naşterea copilului suferind de sifilis conge-
nital.

Diagnostic
Prin testarea sângelui în căutare de anticorpi, în 
general după 40 de zile de la contaminare.
Si parteneri sexuali trebuie să facă control.

tratament
Boala se tratatează cu antibiotice.

SIFILISUL HIV / SIDA
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ce este?
Pediculoza este o infestaţie cu păduchi, care de-
pun ouă (lendine) care se deschid in 7-10 zile. 
Larvele se dezvoltă în 7-13 zile.
Ouăle se prind de pielea capului printr-o substan-
ţă foarte rezistentă şi nu întotdeauna pot fi des-
prinse prin pieptănat.

cum se manifestă?
Simptomatologia cea mai caracteristică, dar nu 
întotdeauna prezentă, este pruritul (mâncărimea) 
localizat la baza firului de păr de pe cap sau din 
zona genitală.

cum se transmite?
Păduchii se transmit mai ales în spaţii aglome-
rate (şcoli, tabere etc.) prin contactul direct cu 
o persoană infectată (chiar şi în timpul unui ra-
port sexual) sau indirect, prin folosirea lucrurilor
personale (pieptene, perii, căciuli). Contagierea se
produce indiferent de nivelul igienei personale.

Diagnostic
Prin observarea, cu ajutorul unei lupe, a păduchi-
lor sau/şi a ouălor în părul capului sau pubesului 
şi, uneori, apar pe gene, sprâncene sau în firele 
de barbă.

PEDICULOZA
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tratament
Tratamentul se face cu ajutorul unor produse spe-
ciale, care se prezintă sub forma de gel, spumă 
sau cremă.
In majoritatea cazurilor, ouăle şi păduchii trebuie 
să fie înlăturaţi şi mecanic, cu ajutorul unui piep-
tăn. Pentru atacarea ouălelor, poate fi folosit şi un 
amestec de apă caldă (jumătate apă cu jumătate 
oţet).
După o săptămână, pentru eliminarea păduchilor  
apăruţi din ouăle care au supravieţuit, tratamentul 
trebuie repetat.
Nu există tratamente preventive: un medicament 
antiparazitar nu previne infestarea, aşa încât nu 
există o terapie preventivă.

măsuri suplimentare
Controlarea tuturor membrilor familiei şi a persoa-
nele cu care s-a venit în contact.
Spălarea în maşina de spălat (60°) a: feţelor de 
pernă, lenjeriei de pat, prosoapelor, eşarfelor, ju-
căriilor din stofă care au intrat în contact cu capul 
şi cu gâtul; aspirarea canapelelelor, fotoliilor, salte-
lelor si a covoarele unde se joacă copiii. Pieptenii 
si periile de păr se ţin 10 minute în apă fierbinte.
Dezinfectarea încăperilor nu este utilă, întrucât 
păduchii nu supravieţuiesc multă vreme în am-
bient.
Pentru a limita contagierea se recomandă famili-
ilor controlarea părului în mod frecvent, cel puţin 
săptămânal.

(a capului şi pubiană)
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ce este?
Ţinea este o boală infecţioasă a pielii, puternic 
contagiosă, care afectează în mod special părul 
şi unghiile, cauzată de diverse specii de ciuperci/
paraziţi, cunoscute sub numele de dermatofiţi.

cum se manifestă?
Perioda de incubaţie e variabilă, în general între 5 
si 14 zile de la contact.
Boala  se caracterizează prin plăgi scuamoase ro-
tunde cu margini ridicate, roşietice, cu tendinţa 
de a se extinde şi de a-şi diminuì roşeaţa în cen-
trul plăgii. In cazul ţinei care ataca părul, boala 
se recunoaşte şi prin faptul că firele de păr se rup 
cu usurinţă. Odata început  tratamentul, boala nu 
mai este  contagiosă.

cum se trasmite?
Prin contactul direct cu răni infectate (sex vaginal, 
oral sau anal).
Se poate transmite de la mamă la copil, în timpul 
sarcinii, ar putea cauzâ la moartea fătului în uter, 
sau la naşterea copilului suferind de sifilis conge-
nital.

Diagnostic
Specialistic, prin examen clinic şi microscopic.

ŢINEA 
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tratament
Cu medicamente locale şi orale.

cum se poate preveni? 
Prin obişnuitele norme de igienă, cum ar fi:
•  folosirea strict personală a îmbrăcămintei, piep-

tenilor, periilor şi în general a obiectelor de uz
personal folosite în igiena zilnică;

•  evitarea mersului în picioarele goale în locuri
publice de tipul: piscine, săli de sport, duşuri

•  curăţirea si dezinfectarea atentă a picioarelor
înainte de a intra în piscină;

•  evitarea mângâierii câinilor sau pisicilor necu-
noscuţi, mai cu seamă atunci când se observă
probleme ale blănii;

•  controlarea periodică de către veterinar a pro-
priilor animale domestice.

măsuri preventive
Pentru a limita răspândirea, e important să res-
pectăm anumite reguli:
•  spălarea separată a imbrăcăminţii intime la o

temperatură de 90°;
•  controlarea de către veterinar a animalelor care,

eventual, au venit in contact cu persoane bolna-
ve (animalele pot fi purtatori sănătoşi).

(a capului şi a corpului)
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SCABIA (RÂIA)

ce este?
Este o boală de piele provocată de o insectă mi-
nusculă invizibilă ochiului liber: acarianul numit 
Sarcoptes Scabiae. Acarii se lipesc de hainele ca-
re vin în contact cu pielea infestata şi, deci, se 
pot răspândi.

cum se manifestă?
Boala se manifestă printr-o mâncărime puternică, 
mai ales pe timpul nopţii.

cum se transmite?
Parazitul se transmite la om prin:
• contactul direct cu persoana bolnavă;
•  contact indirect, prin folosirea în comun a len-

jeriei intime, de pat, prosoape etc, recent utili-
zate.

Diagnostic
Prin examinarea clinica a pielii.

tratament
Medicamentos cu aplicaţie locală pe toată supra-
faţa pielii.

AMBULATORIU 
MTS

Centru mts milano
Viale Jenner, 44

tel. 02/8578.9871 
De luni până vineri 

8:15 – 15:30

Centru mts sesto san Giovanni 
Viale Matteotti,13

tel. 02/8578.2650
luni şi joi
8:15 – 15:30

Email: mtsmi@ats-milano.it

servicii (gratuite):
•  consultaţie sanitară;
•  test HIV şi analize pentru alte infecţii cu trans-

mişie sexuală – BTS (şifilis, hepatite, uretrite,
condilome, chlamydia);

•  consultaţii dermatologice, ginecologice şi de
depistare a bolilor infecţioase;

•  tratamentul farmacologic ale bolilor venerice;
•  indrumarea către servicii de ajutor pşicosocial.

Nu se cer documente, trimiteri medicale, legitima-
ţie sanitară.
Este poşibilă prezentarea directă, dar este prefera-
bil fixarea unei vizite, pentru că unele examene se 
pot face numai la anumite ore.
Pot beneficia de acest serviciu şi minorii (ţinând 
cont de norma cu privire la consens), persoane 
străine sau nerezidenţi.
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ASISTENŢA 
HIV / AIDS

Viale Jenner, 44
tel. 02.8578.9031/9032 

fax 02.8578.9884
Email: mtsmi@ats-milano.it

Orar Secretariat:
de luni până vineri

8:30 – 15:30

Solicitările pot fi prezentate personal sau 
prin intermediul operatorilor structurilor 

publice sau ale asociaţiilor

servicii:
•  primirea şi analize necesare;
•  susţinerea şi orientarea pacientului şi a familiei

către utilizarea serviciilor socio-sanitari locale;
•  asistenta domiciliară cu intervenţii de natură in-

fermieristică, riabilitativă şi tutelară;
•  educaţie sanitară referitoare la igienă şi măsuri

profilactice;
•  inscrierea în structuri acreditate pentru bolavi

de SIDA (Centru de zi, Comunitate, Centru pen-
tru bolavi în fază terminală).

servicii:
•  Indrumarea către efectuarea testelor HIV, către

efectuarea de analize şi vizite de specialitate cu
privire la bolile cu transmisie sexuală (BTS);

•  informaţii cu caracter sanitar referitoare la in-
fecţiile transmise pe cale sexuală;

•  consulenţe de caracter: psihologic, social, cul-
tural referitoare la viata sexuală;

•  audienţă şi sprijin psihologic persoanelor in si-
tuaţii delicate (diagnosticate HIV sau BTS, omo
şi bisexuali, probleme psihosexuale, patofobia).

Destinatari:
•  persoane cu un grad înalt de expunere la conta-

giare (prestaţie  sexuală cu plată, omo şi  bise-
xualitate masculină, turism sexual);

•  adolescenţi, tineri şi adulţi cu dificultăţi în sfera
intimităţii fizice şi relaţional;

•  persoane diagnosticate HIV sau BTS, partene-
rii/rudele lor;

•  persoane care se preocupă de  starea lor de
sănătate şi de consecinţele actelor sexuale.

LINIA TELEFONICA  
HIV / MTS

tel. 02/8578.8912

Orar:
de LUNI până jOI 

9:30 – 15:30
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