
                              
                               este o infectie veche de cand lumea si totusi 

atat de actuala, parca mereu mai actuala, si atunci te poti 
intreba "Cum se face ca sifilisul inca mai este un pericol ?" 

... raspunsul cel mai sigur : ignoranta si indiferenta. Uneori 
sifilisului i se spune si "cruci in sange" din cauza 

rezultatului pozitiv (+ + +) al testului de sange. O alta 
denumire a sifilisului este "lues". 

Cea mai frecventa cale de transmitere directa a sifilisului o 
reprezinta calea sexuala, prin contactul cu fluide biologice 
infectate sau prin contact direct cu ulceratiile provocate de 

infectie, mai ales in stadiile primar si secundar ale infectiei. 

Principala manifestare a sifilisului este aparitia sancrului - 
o leziune a pielii, de forma regulata, rotunda sau ovala, 

dura, nedureroasa - si marirea in volum si inflamarea 
ganglionilor limfatici (adenopatieIn perioada de "sifilis 
secundar" apar alte manifestari caracteristice - leziuni 

cutanate si ale mucoaselor Chiar si in lipsa unui tratament 
toate aceste simptome vor dispare de la sine dar odata cu ele 

NU va dispare si infectia. 

Tratamentul este foarte sigur dar cu conditia sa fie facut cat 
mai repede dupa infectare. Medicul va prescrie mai multe 

doze de antibiotice in reprize. Dupa terminarea 
tratamentului este obligatorie o noua testare pentru a fi 

sigur de eficacitatea acestuia.  

SIFILIS

TRANSMITERE

MANIFESTĂRI

TRATAMENT

Este dreptul, dar și 
responsabilitatea ta!

Informează-te!

Călin Hopșitar 
Psiholog 

Tel: 0740 011 894

www.sanlife.ro 
 /SanLife

HPV                         este prescurtarea de la Human Papiloma Virus şi 
este un virus extrem de contagios, infecţia cu acesta fiind 
frecvent întâlnită.

Virusul se poate transmite pe cale sexuală, fără  ca 

partenerii să  aibă  habar de existenţa acestuia, prin orice tip 

de contact genital direct cu o persoană  deja infectată. 

Virusul se transmite şi în alt mod decât pe cale sexuală, ca 

de exemplu prin mâini infectate, lenjerie, prosoape, 

transmitere de la mamă  la făt în momentul naşterii, 

purtarea hainelor persoanelor infectate

Răspândește informația, nu virusul!

SanLife - 5 ani de activitate 
Le mulțumim ca ne-au fost alături: 



Fii informat pentru a putea separa adevărul 
de ficţiune!

Dacă ştii ce sunt HIV şi SIDA, poţi anula orice neadevăr pe care îl vei

auzi. 

                     (virusul imunodeficienţei umane)- atacă şi distruge 

sistemul imunitar al organismului deschizând calea unor infecţii 
oportuniste, pe care un sistem imunitar sănătos ar putea să le ţină sub 

control. 

În cazul infecţiei cu HIV sistemul imunitar este compromis, iar aceste 

infecţii oportuniste au un impact devastator asupra organismului. 

                

Prezența într-o colectivitate a unei persoane seropozitive NU constituie 

un pericol pentru persoanele sănătoase atâta timp cât nu există condiţii 
de transmitere a infecţiei. 

HIV SE TRANSMITE

HIV

                            (sindromul imunodeficienţei umane dobândite) 

În momentul declanşării, fiecare afecţiune are anumite semne şi 

simptome ce o caracterizează. Totalitatea semnelor şi a simptomelor 

poartă numele de sindrom. 

SIDA este un stadiu în care apar semne  şi simptome ale diferitelor 

infecţii oportuniste care încep să distrugă organismul lipsit de apărare 

pe fondul infecţiei cu HIV. Aşadar, SIDA este un sindrom, un stadiu.   

 SIDA

SIDA NU SE TRANSMITE

 
 Oricine se poate infecta cu HIV dacă nu se protejează, indiferent de 

rasă, religie, vârstă, orientare sexuală sau statut social. 

contact sexual neprotejat; 

transfuzii de sânge;

contact cu sângele infectat ( rana pe rană);

de la mama infectată la făt, în timpul sarcinii şi al alăptării.

Virusul HIV se transmite prin:

CUM SE MANIFESTĂ INFECȚIA

 
Perioada de incubaţie poate dura de la câteva luni până la câțiva ani. 
Pot să nu apară semne de boală, dar persoana respectivă să transmită 

virusul. 

Când apar simptomele, ele pot fi uşor 

confundate cu ale altor afecţiuni, cum ar fi:
transpiraţii persistente;

oboseală;

febră persistentă, uneori cu transpiraţii nocturne;

slăbirea rapidă, fără cauză aparentă; 

diaree persistentă; 

mărirea ganglionilor limfatici. 

PREVENIRE - PROTEJARE

- Foloseşte prezervativul pentru fiecare contact sexual; 
- Ai grijă  cum foloseşti prezervativul;
- Limitează-ţi numărul de parteneri sexuali, încearcă  să  afli 
cât mai multe despre trecutul partenerului; 
- Atenţie la folosirea obiectelor tăioase sau înţepătoare în 
comun cu persoane pe care nu le cunoşti; 
- Foloseşte numai seringi de unică  folosinţă  şi DOAR o 
singură  dată. 

Virusul HIV  nu se transmite prin:

aer;

atingere, sărutul social;

îmbrăţişare; 

apă, băi sau wc-uri publice; 

ștranduri; 

înţepături de ţânţari sau alte insecte; 

folosirea în comun a rechizitelor. 

Testul HIV 
Este un test indirect,care indică prezenţa în organism a 
anticorpilor împotriva HIV, nu a virusului propriu-zis. 

Se recomandă testarea mai ales în 

situaţiile în care:
ai avut contacte sexuale neprotejate cu persoane despre care nu   

ştii foarte multe;

ai avut parteneri sexuali multipli; 

ai suferit o intervenţie chirurgicală sau o transfuzie în condiţii 

nesterile;

dorești să ai un copil;

dorești să te căsătorești sau să ai o relație stabilă.

HEPATITA B                                                                       reprezintă infecţia ficatului 

cu virusul hepatic B ( VHB).

Virusul hepatitic B se transmite prin contactul cu sângele sau alte fluide 
ale corpului unei persoane infectate. De asemenea, se transmite prin 
înţeparea/ tăierea cu instrumentar nesterilizat, care poate conţine 

sânge infectat. 
 

Hepatita B acută se poate manifesta prin semne şi 
simptome, ușoare sau severe, care apar la 

aproximativ 12 săptămâni de la infectare. În 
majoritatea cazurilor nu apare niciun simptom; atunci 

când apar, se manifestă astfel:
dureri de cap frecvente;

dureri articulare şi musculare;

febră;

disconfort persistent în partea dreaptă a abdomenului;

lipsa poftei de mâncare, greaţă;

icter ( îngălbenirea pielii şi a ochilor). 

PREVENIRE

Vaccinul hepatic B este cel mai eficace mod de a preveni infectarea. 
Vaccinul are o eficacitate de 95% împotriva hepatitei B doar dacă sunt 

administrate toate dozele necesare (3 sau 4 administrări, după caz). 
Vaccinul oferă protecție împotriva infectării cu virusul hepatic B cel 
puțin 20 de ani. Deși vaccinul nu este folosit pe scară largă printre 
adulți, cei din categoriile cu risc crescut de infectare trebuie să se 

vaccineze împotriva acestui virus.

Aceste simptome pot apărea şi în cazul altor afecţiuni. 
Dacă le avem nu înseamnă neapărat că avem HIV.

Hepatita B NU se transmite prin alimente, apă sau simplul contact 
fizic.

Dacă ai fost expus la această infecţie prin contact cu 
sânge infectat sau contact sexual neprotejat, TREBUIE să 

te testezi!


