Misiunea Asociatiei Eu sunt! Tu? este de a depune orice efort pentru imbunanatirea calitatii vietii
persoanelor LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgender si intersex) precum si a persoanelor din alte
grupuri vulnerabile, prin activitati care sa conduca la indeplinirea drepturilor acestora, fara discriminare
si abuzuri, si a accesului deplin la servicii de calitate de educatie, sanatate, juridice, protectie sociala si
legala si a altor servicii relevante.
Activitatile Asociatiei sunt urmatoarele, dar nu se limiteaza la acestea:


Intervenţii bazate pe comunicare pentru schimbarea comportamentelor şi comunicare şi
educare interpersonala, inclusiv consiliere si suport, adresate persoanelor LGBT (lesbiene,
bisexuale, gay şi transgender), tinerilor la risc, femeilor de vârsta reproducerii, cuplurilor,
si minoritatilor de orice fel;



Campanii naţionale de outreach în rândul persoanelor LGBT, a tinerilor din populaţia
generală si alte grupuri;



Distribuire gratuită sau contra cost de produse de sănătate (contraceptive orale,
prezervative şi lubrifianţi, kituri de testare) si alte materiale in scopul unui stil de viata
sanatos si fara riscuri;



Campanii şi evenimente de vizibilitate şi conştientizare;



Campanii si comunicare in mediul online;



Activităţi si evenimente comunitare;



Activitati de strangere de fonduri;



Activitati de educare si instruire cu furnizori de servicii, asociatii profesionale, universitati,
personal al institutiilor publice;



Activitati cu scopul imbunatatirii legislatiei;



Proiecte de cercetare: studii calitative şi cantitative;



Parteneriate cu instituţii din societatea civilă, instituţii publice, asociatii profesionale,
sindicate, universitati, dar şi cu reţele regionale, internationale si globale;

SANATATE
ENCICLOPEDIA ITS

1.TUBERCULOZA
Cât de contagioasă este tuberculoza?
Una din principalele probleme actuale ale controlului tuberculozei este depistarea precoce și tratamentul corect al
persoanelor cu tuberculoză, pentru a scurta perioada de contagiozitate și a limita transmiterea infecției.
Tuberculoza este o boală contagioasă cu evoluție insidioasă și simptomatologie nespecifică (tuse persistentă
productivă, expectorație cu sânge, astenie, scădere în greutate, transpirații nocturne, subfebră), care întârzie
prezentarea pacienților la medic. Din acest considerent, indivizii cu tuberculoză activă ajung să răspândească destul
de mult boala până când sunt diagnosticați și tratați. Se consideră că până în momentul diagnosticului, fiecare
persoană cu tuberculoză a infectat deja 2-3 contacți. Netratat, un pacient tuberculos infectează 10-15
persoane în fiecare an.
Tuberculoza activă poate apărea fie prin reactivarea unei tuberculoze latente (tuberculoza primară apare după primul
contact cu bacilul tuberculos și evoluează de obicei către vindecare spontană, dar bacilii pot rămâne cantonați în
stare dormantă în organism și se pot “trezi” în anumite condiții), fie prin progresia tuberculozei primare (în special la
copiii imunodeprimați), fie prin reinfecție în urma unui contact cu o persoană contagioasă (care are tuberculoză
activă).
Formele contagioase de tuberculoză sunt cele de tuberculoză pulmonară – în special cei care au caverne, spută
pozitivă pentru bacili tuberculoși, tuberculoză endobronșică sau laringiană. Formele extra-respiratorii (renourinară,
gastrointestinală, limfatică) sunt considerate necontagioase.
Privitor la gradul de contagiozitate al tuberculozei, contactul apropiat prelungit cu un tuberculos este cel mai
important factor de risc pentru persoanele sănătoase. Particulele infectante sunt eliminate în aer prin tuse, strănut
sau chiar vorbit, iar la fiecare acces de tuse se eliberează circa 3000 particule infectante. Alți factori care cresc
probabilitatea de infecție cu tuberculoză sunt: extremele de vârstă (copiii, vârstnicii), fumatul, malnutriția, alcoolismul,
statusul socioeconomic scăzut (familiile numeroase care locuiesc în spații mici, prost ventilate), boli sau tratamente
imunosupresoare (limfoame, leucemii, infecție HIV-SIDA, citostatice, corticoterapie), malignități, silicoza, boli cronice
(diabet zaharat, insuficiență renală). Pe lângă contacții apropiați, alte categorii de risc pentru infecția tuberculoasă
sunt: personalul medico-sanitar, persoanele cu imunitate scăzută, cele fără adăpost sau instituționalizate (aziluri,
penitenciare).
După confirmarea diagnosticului, pacientul tuberculos trebuie izolat pentru a elimina sursa de transmitere în lanțul
epidemiologic. După 2 săptămâni de tratament, bolnavul devine necontagios.
România este țara europeană cu cea mai mare incidență a tuberculozei, 125 cazuri la 100.000 locuitori (de 3 ori mai
mult decât media europeană).

Referințe: Tuberculosis, WHO, foto: sciencedaily.com
Sursa: mymed.ro

2.INFECTII LGV

Infectia cu transmitere sexuala lymphogranuloma venereum (LGV) este prezenta pentru a ramane, concluzie data de
un editorial aparut in editia din mai 2009 a Sexually Transmitted Infections.
In 2004 un grup de infectii LGV au fost raportate in randul barbatilor gay HIV-pozitivi din Olanda. Din acel moment
infectia s-a raspandit in multe regiuni ale lumii industrializate. Din surse neoficiale, multi dintre barbatii HIV-pozitivi
diagnosticati cu LGV au fost coinfectati cu virusul hepatitei C.
Editorialul este acompaniat de cateva articole care aduc informatii referitoare la epidemia LGV aflata in desfasurare
in randul barbatilor gay.
Articolele includ o descriere a 13 cazuri de infectie aparute in Londra care au inclus ulcere genitale si sindromul
inghinal.
De asemenea in jurnal este inclus un articol care examineaza incidenta LGV in randul barbatilor gay din Marea
Britanie. Au fost examinate peste 4800 probe de la nivelul uretrei si 6700 de la nivelul rectului. Acest lucru a aratat ca
aproximativ 1% dintre barbatii gay aveau infectie rectala cu LGV, si doar 0,1% dintre barbati aveau infectie uretrala.
Aproape toate aceste cazuri au fost simptomatice.
Intr-un alt articol, investigatori din Italia au furnizat informatii despre 13 cazuri de infectie diagnosticate in tara intre
2006 si 2008. Toate cazurile, in afara de trei, au implicat infectia rectala. Primilor trei pacienti diagnosticati cu infectie
le-au aparut simptomele dupa ce au practicat sex neprotejat in strainatate, incluzand Europa nordica, centrul
epidemiei curente. Insa, investigatorii au mai raportat si transmiteri ulterioare ale infectiei in Italia. Aproximativ doua
treimi dintre cazurile de LGV raportate in Italia au fost la barbatii gay HIV-pozitivi.
Exista in continuare un numar de intrebari fara raspuns legate de epidemia LGV la barbatii gay HIV-pozitivi. De
exemplu, modalitatea exacta de transmitere este neclara, si nici nu a fost stabilit cu certitudine de ce majoritatea
infectiilor au fost la nivel rectal. Un motiv posibil ar putea fi ca transmiterea ei este legata de practici sexuale cum ar fi
fistingul sau utilizarea jucariilor sexuale, in special in timpul sexului in grup. Cazurile anterioare de infectie au inclus
un grup de barbati care participasera la o petrecere de fisting in Roterdam.
Cazurile de LGV au afectat in mod disproportional barbatii gay HIV-pozitivi. Autorii investigatiilor au avansat doua
posibile explicatii pentru acest fapt: HIV ii face pe indivizi sa fie mai vulnerabili la infectie; sau infectia s-a raspandit in
retele sexuale ale barbatilor gay HIV-pozitivi. Investigatiile epidemiologice despre infectie furnizate de un numar de
tari par sa favorizeze ultima explicatie.
Autorii subliniaza ca indivizii cu simptome ale infectiei, sau la care ea este suspectata, ar trebui sa beneficieze de
teste pentru diagnostic corespunzatoare. Cazurile confirmate sau suspectate trebuie tratate cu doxiciclina timp de 21
zile. [<-- Click aici pentru detalii]
”Tinand cont de intrebarile clinice si epidemiologice fara raspuns, se pare ca LGV se afla aici pentru a ramane – cel
putin deocamdata”, au concluzionat autorii.
Articol tradus de catre Asociatia SENS POZITIV, cu acordul Organizatiei NAM, articolul original se gaseste aici.

3. Uretrite

sau NON-GONOCOCCAL URETHRITIS (NGU)

De asemenea denumite uretrite non-specifice, acestea sunt infectii ale uretrei masculine cauzate de o bacterie cum
ar fi chlamidia, mycoplasma, ureaplasma sau trichomoniasis. NGU este transmisa de la o persoana la alta prin sex
anal, vaginal si posibil si sex oral.
Simptomele pot include scurgeri usoare din capul penisului si durere sau arsuri in timpul urinarii. Partenerele de sex
feminin ale persoanelor infectate de NGU trebuie sa fie tratate ca si in cazul chlamidiei. Medicatia pentru NGU
include antibiotice.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/uretrite-sau-non-gonococcal-urethritis-ngu

4. Shigella
Aceata este o infectie cauzata de o bacterie, cauzand crampe stomacale serioase si diaree. Shigella poate fi
transmisa cu usurinta de la o persoana la alta prin rimming (contact sexual oral-anal) si prin contactul cu pielea
contaminata incluzand zonele de incheietura piciorului, testicule si penis.
Shigella poate de asemenea fi transmisa prin fecale contaminate, mancare si apa. Persoanele infectate cu HIV sunt
mult mai predispuse la complicatii de la infectii cu Shigella. Alti paraziti contactabili prin sex oral-anal ce provoaca
diaree si dureri stomacale sunt: giardia, ameoba si cryptosporidium, precum si Hepatita Virala A. Shigella poate fi
tratata cu antibiotice.
Spalarea intensa a mainilor si a zonelor genitale inainte si dupa sex pot ajuta la prevenirea infectarii cu shigella si a
altor infectii, precum si utilizarea unei bariere (un dreptunghi decupat dintr-un prezervativ, sau o bucata de celofan
sau nylon de impachetat) pentru activitatile oral-anale.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/shigella

5. Sifilis
CE ESTE SIFILISUL?
Sifilisul este o infectie cu transmisie sexuala (ITS) cauzata de o bacterie numita Treponema Pallidum. Aceasta poate
fi transmisa de la o persoana la alta prin contact fizic in timpul actului sexual vagina, anal sau oral. Infectiile cu sifilis
sunt tratabile si vindecabile cu antibiotice.
DE CE SA TE INGRIJOREZE SIFILISUL?
Sifilisul ramas netratat poate duce la leziuni ale organelor, incluzand afectarea creierului si in unele cazuri ducand la
moartea persoanei infectate. De asemenea, sifilisul faciliteaza infectarea cu HIV atat in a contacta cat si a infecta pe
altii. Statistici recente arata ca la persoanele care sunt infectate de HIV, sifilisul poate sa creasca in mod dramatic
incarcatura virala si in unele cazuri sa provoace o caderea a numarului CD4. Aceasta crestere poate fi rezolvata prin
tratarea sifilisului.
CARE SUNT SIMPTOMELE?
Infectia cu sifilis are patru etape, numite primar, secundar, latent si tertiar (tarziu)
// Sifilis primar
Simptomele apar de obicei de la 2 la 12 saptamani dupa expunere. Primul semn este de cele mai multe ori o leziune
a pielii (sancru). Pot aparea un numar mai mare de sancre sau uneori pot fi nedetectate, in cazul in care acestea se
formeaza in interiorul anusului. Sancrele pot aparea pe scrot, penis, anus sau chiar in gura. Acestea nu sunt de
obicei dureroase. Leziunile vor disparea dupa cateva saptamani fara tratament, insa infectia va persista.
// Sifilis secundar
Majoritatea persoanelor ajunge la sifilis secundar vor remarca o iritatie a pielii acoperindu-le corpul, intre 4 si 12
saptamani de la infectare. Atributele de identificare ale acestei iritatii sunt prezenta pe podul palmei si pe talpile
picioarelor. De cele mai multe ori nu este insotita de mancarime. Alte simptome uzuale ale sifilisului secundar sunt
glande umflate in diverse zone ale corpului, febra, oboseala, pierderi de par, pierderi in greutate si dureri de cap.
Datorita faptului ca aceste simptome sunt destul de uzuale altor afectiuni de sanatate, sifilisul a fost numit "marele
imitator".
Alte simptome in timpul fazei de sifilis secundar sunt leziunile de piele specifice sifilisului si pete albe (condylomata
lata si pete ale mucoasei). Aceste leziuni si pete sunt extrem de contagioase si pot aparea in zone moi ale corpului
cum ar fi in gura, pe laturile limbii, in anus etc.
Sifilisul secundar prezinta simptome undeva intre o luna si trei luni de la infectare, insa uneori acestea dureaza mai
mult, in anumite cazuri ramanand prezente si disparand doar dupa un an sau doi. Insa chiar si dupa ce simptomele
sifilisului secundar dispar, daca acesta este lasat netratat, infectia continua sa ramana prezenta in organism.
// Sifilisul latent
Sifilisul latent nu are deloc simptome. Infectia poate fi detectata doar prin test de sange. Daca este lasat netratat,

sifilisul latent poate ramane toata viata in organism. Majoritatea persoanelor cu sifilis latent nu vor avea niciodata
probleme serioase insa unii progreseaza spre ultimul stadiu, sifilis tertiar.
// Sifilisul tertiar (tarziu)
Aproximativ o treime din persoanele care raman netratate de sifilis vor avea o deteriorare majora a organelor interne
si ale sistemelor corpului. Sifilisul tertiar apare intre un an si 50 de ani de la infectare, in majoritatea cazurilor acest
stadiu aparand in mai putin de 20 de ani de la infectare. Creierul, inima, ficatul si oasele sunt cele mai des afectate in
acest stadiu. Sifilisul tertiar poate provoca paralizie, probleme mentale, orbire, pierderea auzului, insuficienta cardiaca
si chiar moartea.
CUM ESTE SIFILISUL TRATAT?
Injectiile cu penicilina pot vindeca sifilisul. Daca esti alergic la penicilina, exista si alte antibiotice ca alternativa. O
alternativa uzuala este antibioticul doxiciclina, fiind atat sigur, cat si eficient. Alta alternativa este azitromicina, desi nu
este considerat o medicatie specifica pentru sifilis.
Desi simptomele pot disparea complet dupa tratament, exista posibilitatea ca primul tratament sa nu vindece in
totalitate infectia. Este foarte important sa se repete testarea pentru sifilis, pentru a fi siguri ca acesta este vindecat in
totalitate. In majoritatea cazurilor, se recomanda repetarea testarii la o saptamana dupa tratament, iar apoi la fiecare
cateva luni, pe parcursul urmatorului an.
CE POT FACE DACA AM SIFILIS?
Partenerul sau partenerii tai sexuali trebuie sa fie examinati si sa urmeze tratamentul de asemenea. Altfel, este
posibil ca acestia sa te infecteze din nou, atat pe tine, cat si pe altii. Este de asemenea important sa discuti cu
partenerul sau partenerii tai despre a avea grija de sanatatea comunitatii, din punct de vedere al infectiilor cu
transmitere sexuala. Pana la confirmarea de catre medic al vindecarii complete, este necesara abstinenta, pentru a
te asigura ca nu raspandesti si altora infectia pe cale orala, anala sau vaginala.
CUM SA MA FERESC DE A MA INFECTA CU SIFILIS?
Riscul infectarii cu sifilis este direct proportional cu numarul partenerilor sexuali pe care ii ai. Cu cat mai multi
parteneri, cu atat mai mare este riscul de a te infecta. Reducarea numarului de persoane cu care faci sex este o cale
de a reduce riscul infectiei cu siflis.
Abstinenta este singura cale complet sigura de a te infecta cu ITSuri. Daca ai o viata sexuala activa, utilizarea
prezervativelor in mod constant atat pentru sex oral, anal sau vaginal. De asemenea este necesara testarea pentru
principalele ITSuri in mod periodic, cel putin o data la sase luni, cu exceptia cazului in care esti monogam atat tu, cat
si partenerul tau. Sifilisul, cat si celelalte ITSuri bacteriene pot fi vindecate in masura in care sunt corect diagnosticate
si se urmeaza corect tratamentul.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/sifilis

6. GONOREA
CE ESTE GONOREEA?
Gonoreea este o Infectie cu Transmitere Sexuala (ITS) cauzata de o bacterie numita Neisseria gonorrhoea.
Gonoreea poate fi transmisa atat la barbati cat si la femei in timpul actului sexual, atat vaginal, cat si anal sau oral de
la un partener care are infectia in gat, vagin, uretra sau anus. Infectiile cu gonoree sunt complet tratabile cu
antibiotice.
DE CE SA ITI FACI GRIJI DESPRE GONOREE?
Daca esti infectat cu HIV si ai o inflamatie genitala datorita gonoreei, tesuturile infectate contin o concentratie foarte
mare de virus. Daca infectia cu gonoree este in penis, poti transmite o cantitate de 8-10 ori mai mare de HIV prin
sperma.
Daca esti seronegativ insa ai gonoree, celulele sistemului imunitar sunt predispuse infectiei cu HIV daca faci sex
neprotejat cu un partener seropozitiv. Gonoreea rectala mareste gradul de risc de a contacta HIV de 10 pana la 20
de ori.
In aproximativ 1% din cazurile de persoane infectate cu gonoreea care nu s-au tratat, infectia poate sa evolueze si sa
se raspandeasca mai mult decat zona genitala in fluxul de sange, piele, inima sau incheieturi. Acesta se numeste
Infectie Gonococcica Diseminata (DGI). Simptomele pot include febra, multiple leziuni ale pielii artrita, infectii ale

cailor sangvine din zona inimii, meningita. DGI poate fi vindecat prin antibiotice.
Barbatii cu gonoree netratata pot in mod ocazional sa dezvolte epididimita, o infectie dureroasa a testiculelor.
Infectiile gonoreice netratate de asemenea pot cauza inflamarea prostatei, cicatrice pe uretra, uneori putandu-se
ajunge la infertilitate.
CARE SUNT SIMPTOMELE?
Majoritatea barbatilor dezvolta simptome ale gonoreei dupa doua pana la cinci zile de la infectare, aceasta perioada
putand uneori fi extinsa pana la treizeci de zile. Barbatii care au gonoree in zona penisului sau anala pot experimenta
scurgeri din capul penisului sau din anus, durere si mancarime in zona capului penisului, umflaturi ale penisului si alte
testiculelor, dureri sau arsuri la urinare, urinari frecvente, mancarimi anale sau rectale, scurgeri albicioase anale, si
ocazional dureri in timpul defecatiei.
Daca ai o infectie cu gonoree in gat, in normal nu sunt simptome, decat o eventuala durere minora in gat.
IN CE CONSTA TESTUL PENTRU GONOREE?
Exista diferite optiuni pentru testarea gonoreei. Furnizorul de servicii medicale va decide care este cea mai buna
solutie tinand cont de situatia ta concreta si de dotarile laboratorului ce il deserveste, precum si de experienta sa
concreta. Anumite teste se bazeaza pe o mostra de urina sau colectarea unei mostre din zona infectata cu un baton
cu vata.
CUM SE TRATEAZA GONOREEA?
Doctorul iti va prescrie antibiotice menite sa distruga in totalitate bacteria gonoreei din corpul tau. Daca iti sunt
prescrise antibiotice, ia intreaga doza prescrisa, chiar daca te simti mai bine inainte de a le epuiza pe toate.
Partenerul sau partenerii tai sexuali trebuiesc de asemenea sa se testeze si sa fie examinatisi la nevoie tratati,
deoarece facand sex neprotejat din nou, te poti reinfecta. Daca nu esti monogam, partenerul tau poate infecta si pe
altii pana in momentul in care nu sunt tratati.
CE POT FACE DACA AM GONOREE?
Este important sa vorbesti cu partenerii tai pentru a pastra sanatatea sexuala a ta si a comunitatii. De asemenea
trebuie sa te abtii de la a face sex pentru o intreaga saptamana din momentul in care ai inceput tratamentul cu
antibiotice.
CUM SA MA PROTEJEZ PENTRU A NU MA INFECTA CU GONOREE?
Riscul de a te infecta cu gonoree este direct proportional cu numarul de parteneri pe care ii ai: cu cat mai multi
parteneri cu atat mai mare riscul de a contacta gonoreea. Facand sex cu mai putine persoane iti va reduce riscul de a
te infecta cu gonoree.
Singura cale de a fi 100% sigur ca ai eliminat riscul de a te infecta cu gonoree sau cu alte ITSuri este a te abtine sa
faci sex. Daca ai o viata sexuala activa, folosirea prezervativului pentru activitati sexuale este cea mai buna cale de a
te proteja. Din moment ce gonoreea poate fi transmisa si prin sex oral, de la penis la gura sau de la gura la penis, ar
fi intelept sa folosesti prezervativ si pentru sex oral, atat ca activ cat si ca pasiv. De asemenea este recomandabil sa
te testezi pentru principalele ITSuri in mod regulat, cel putin o data la sase luni daca ai o viata sexuala activa cu mai
mult decat un singur partener monogam. Gonoreea si alte ITSuri cauzate de o bacterie poate fi vindecata in intregime
cu un tratament medicamentos adecvat.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/gonoreea

7. HEPATITE
CE ESTE HEPATITA?
Hepatita este numele pentru inflamatia ficatului cauzata de diferiti virusi. Virusii sunt clasificati prin literele alfabetului tipurile A, B si C fiind cele mai des intalnite. Fiecare dintre acesti virusi pot fi transmisi prin diferite cai, unele dintre ele
fiind cai sexuale. Hepatita B si C sunt virusi care cauzeaza inflamatia ficatului, insuficienta hepatica si in final poate
provoca moartea. Hepatita B este cea mai des intalnita cauza pentru cancerul de ficat la nivel mondial. Hepatita
Cronica C (HCV) este cauza principala pentru transplantul de ficat.
DE CE SA ITI FACI PROBLEME DIN CAUZA HEPATITEI?
Hepatita Virala A (HVA) in mod normal isi urmeaza cursul fara tratament. Odata infectat, nu exista riscul de a te

reinfecta. Atat Hepatita Virala B (HVB) cat si Hepatita Virala C (HVC) pot ataca in forme acute sau cronice. Forma
acuta este extrem de asemanatoare unei imbolnaviri urate care poate dura de la cateva saptamani pana la cateva
luni. Daca boala devine cronica (pe termen lung), atat Hepatita B cat si Hepatita C pot in final duce la insuficienta
hepatica si pot cauza moartea.
Nota importanta: Hepatita B este mult mai probabila sa devina Hepatita Cronica B in cazul persoanelor infectate cu
HIV. Un numar semnificativ de persoane mor in fiecare an la nivel mondial datorita complicatiilor aparute din cauza
cirozei sau a cancerului de ficat provocate de HVB.
CUM SE RASPANDESTE HEPATITA?
HVA este extrem de contagioasa si poate fi transmisa de la o persoana la alta prin mancare contaminata, apa, urina
sau fecale. O persoana prezinta risc maxim de a raspandi hepatita A in primele doua saptamani de la expunere, insa
inainte ca primele simptome sa poata aparea - ceea ce inseamna ca o persoana infectata poate raspandi infectia si
virusul fara sa fie constienta ca e infectata.
Spalatul mainilor necorespunzator sau rezerve de apa contaminate pot de asemenea fi cauze pentru transmiterea
HVA, la fel si anumite variatii de sex anal cum ar fi rimming, fisting, fingering si penetrarea anala propriu-zisa.
Contactul cu ceva care a intrat in contact cu un anusul unei persoane infectate poate de asemenea transmite virusul.
Asta inseamna ca impartirea jucariilor sexuale, a saruta pe cineva care tocmai a facut rimming sau felatia cu cineva
care tocmai a fost activ in sex anal cu altcineva poate de asemenea sa constituie un risc de a te infecta cu HVA.
Hepatita Virala B este cea mai uzuala forma de hepatita virala cu transmitere sexuala. Te poti infecta prin sex anal
sau vaginal sau prin contactul cu fluidele corpului (sange, sperma si fluid vaginal). Este posibil, desi destul de rar
intalnit, ca Hepatita B sa se transmita strict prin sex oral. Persoanele care impart acele de seringa se pot contamina
prin contactul cu sange infectat. In prezent transfuzia de sange este o cale destul de putin riscanta pentru a contacta
HVB, tinand cont ca fiecare recoltare de sange este atent verificata inainte de a fi acceptata. Cu toate acestea,
tatuajele, piercing-ul si acupunctura inca pot constitui o cale de transmitere a HVB, insa sunt cazuri statistic relativ
mici.
Riscul transmiterii Hepatitei Virale C prin sex oral si anal este necunoscut, insa este
CARE SUNT SIMPTOMELE?
In cazul tuturor celor trei tipuri de hepatita - A, B sau C - severitatea si tipul simptomelor poate varia foarte mult. Multe
persoane nu prezinta nici un fel de simptome. In cazul in care acestea sunt totusi prezente, acestea pot include
oboseala, dureri de stomac, ingalbenirea pielii sau a ochilor (jaundice), colorarea urinei intr-o culoare foarte inchisa,
scaun foarte deschis la culoare si/sau febra.
In cazul Hepatitei A, simptomele apar in mod uzual intre 2 si 6 saptamani de la infectare. Pentru Hepatita B,
simptomele apar in mod uzual de la 6 saptamani pana cel tarziu 6 luni dupa expunere, in cazul in care acestea totusi
apar. In cazul Hepatitei C, simptomele apar de la 2 saptamani la 6 luni de la infectare, putand lipsi cu desavarsire.
Acestea pot fi usor vizibile sau sa dureze cateva saptamani.
IN CE CONSTA TESTUL PENTRU HEPATITA?
Hepatitele sunt diagnosticate printr-un test de sange pentru a verifica prezenta anticorpilor specifici hepatitei.
Anticorpii HVA pot fi detectati inca de la primele simptome, inca din stadii incipiente. HVB in mod normal dureaza
intre 3 saptamani pana la 2 luni pentru a putea fi detectata in sange. Media de timp pentru detectarea HVC este de 89 saptamani de la expunere.
CUM ESTE HEPATITA TRATATA?
Tratamentul general valabil pentru toate tipele de hepatita in stadiu incipient este repaos la pat si consumul de
lichide. Fluidele sunt necesare pentru a preveni deshidratarea corpului. Evitarea absoluta a alcoolului este
recomandata pentru a reduce cat se poate de mult avariile produse la ficat. Hepatita A si formele acute de B si C se
vor trata de la sine, desi recuperarea si perioada de convalescenta poate dura cateva luni.
HVB in forma sa cronica poate fi o boala fatala. Nu exista nici un tratament pentru aceasta, desi exista in prezent
tratamente menite sa ajute oprirea raspandirii virusului in organism. Interferonul, un agent antiviral, s-a dovedit a fi cu
40% mai eficient in eliminarea infectiilor cu HVB cronica. Este cel mai eficient pentru persoanele care s-au infectat ca
adulti.
Noile medicamente disponibile in farmacii pe baza de reteta sunt de asemenea disponibile, incluzand Lamivudine
(Epivir) si Adefovir dipivoxil (Hepsera). Este recomandat sa discuti cu medicul tau si sa ii soliciti mai multe informatii
despre aceste produse pentru a vedea exact efectul pe care il au si mai ales pentru a decide care este cel mai potrivit
pentru starea si conditia efectiva in care se gaseste sanatatea ta.
HVC este tratabila. Noile studii arata ca aproape 50% dintre persoanele care au urmat tratamentul pe o perioada de
un an pot fi vindecati. Tratamentul va fi diferit, depinzand de starea in care se afla infectia in momentul in care soliciti

tratamentul. Discutand cu medicul tau poti obtine cel mai bun ajutor pentru a lua cele mai bune decizii referitoare la
tratamentul de care ai nevoie, bazandu-se atat pe starea sanatatii tale cat si pe experienta sa proprie.
CE POT FACE DACA AM HEPATITA?
Cel mai important lucru de care trebuie sa tii cont este sa eviti alcoolul si anumite medicamente cum ar fi
acetaminophen (ingredientul activ in medicamentele Tylenol si Vicodin) deoarece iti pot distruge ficatul. In general, ar
fi bine sa ai o alimentatie sanatoasa, sa te odihnesti suficient de mult si sa faci efort si exercitiu cu masura. Este de
asemenea necesar sa vizitezi un medic in mod regulat pentru consult si a urmari evolutia convalescentei, de
asemenea pentru a face impreuna un plan de tratament. Este absolut important sa nu iei nici un fel de medicament
nou, incluzand cele bazate pe ierburi sau alte medicamente disponibile in farmacii, inainte de a discuta despre ele si
cu doctorul tau.
Daca stii ca esti infectat cu HVB, ii poti proteja pe ceilalti utilizand prezervativelein timpul actului sexual.
Daca stii ca esti infectat cu HVC, ii poti proteja pe ceilalti prin a nu dona sange, organe, tesut sau sperma,
acoperindu-ti toate taieturile sau zonele iritate pe care le-ai putea avea pentru a preveni raspandirea sangelui infectat
sau a secretiilor. Este de asemenea o recomandare a nu utiliza in comun obiecte de igiena personala cum ar fi lame
de ras, periute de dinti si a nu imparti cu ceilalti acele sau alte obiecte de acest gen. In prezent nu exista nici o
recomandare privind utilizarea prezervativelor in cazul HVC pentru a face sex cu o persoana infectata cu HVC, insa
exista o multime de alte motive pentru a le folosi totusi in mod regulat.
CUM SA MA PROTEJEZ PENTRU A NU MA INFECTA CU HEPATITA?
Vaccinarea se poate face cu eficienta certa si este disponibila pentru a te proteja de hepatita A si B. Ambele sunt
recomandate pentru persoanele care se gasesc intr-o categorie de risc sporit cum ar fi barbatii care fac sex cu alti
barbati sau personalul care lucreaza in sanatate. In prezent nu exista nici un vaccin disponibil pentru Hepatita C.
Contacteaza unul dintre Cabinetele S.E.C.S pentru a afla cum poti intra in posesia unui asemenea vaccin. Pentru a
afla lista completa a acestor cabinete precum si numerele de telefon, consulta sectiunea de Tratament.
O noua combinatie de vaccin, numit Twinrix este aprobat in unele tari, acesta oferind protectie atat pentru HVA cat si
pentru HVB persoanelor peste 18 ani. Acesta reduce numarul total de injectii necesare vaccinarii pentru ambele tipuri
de virus de la cinci la trei.
Daca inca nu ai fost vaccinat si ai o viata sexuala activa, utilizarea prezervativelor pentru penetrare si utilizarea
prezervativelor nelubrifiate sau a foliei de plastic pentru sexul oral-anal reduce riscul de a contacta hepatita. In plus,
spalarea mainilor si dezinfectarea jucariilor erotice in cel mai scurt timp de la contactul anal este recomandabila.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/hepatite

8. HPV Human Pappiloma Virus
CE ESTE HPV?
HPV este virusul care provoaca aparitia negilor genitali si anali, fiind de asemenea numit si condyloma. Acelasi virus
poate de asemenea cauza si cancer cervical si anal. Exista in prezent peste 100 de tipuri de HPV cunoscute. Virusul
poate cauza aparitia si formarea unor umflaturi asemanatoare unui neg atat in zona penisului cat si in jurul rectului.
Virusul este contagios si de transmite prin contact piele pe piele, de la o persoana la alta in timpul actului sexual.
Negii cauzati de HPV nu sunt asemanatori cu cei uzuali intalniti pe maini si picioare, motiv pentru care un fiecare
dintre tipurile de negi nu poate fi transmis de la o zona a corpului (maini sau picioare) catre alta (zona genitala).
HPV este considerata a fi cel mai intalnit ITS din Statele Unite. Persoanele care fac sex neprotejat cu mai mult de 2
parteneri in timpul vietii lor este posibil sa fi fost deja expusi la acest virus. De asemenea este posibil ca expunerea la
virus sa se fi produs cu luni sau poate chiar ani inainte de aparitia negilor, sau exista de asemenea posibilitatea ca
nici o simptoma sa nu fie vizibila dupa expunere.
CATE PERSOANE SUNT INFECTATE?
Dupa cum am mentionat si mai devreme, HPV este considerat a fi cel mai intalnit ITS din SUA. Un studiu arata ca
estimativ 95% dintre barbatii gay infectati cu HIV si aproxmativ 65% dintre cei seronegativi a HPV in canalele anale
sau in zona de piele ce inconjoara anusul. Prezenta HPV este deterinata doar in prezenta unui test de laborator,
motiv pentru care este aproape imposibil sa se deternine o cifra exacta a persoanelor infectate.
DE CE SA TE INGRIJOREZE?
Exista multe tipuri de HPV, dintre care unele sunt inofensive, in special cele care cauzeaza negii externi ce pot fi
vazuti cu ochiul liber. Exista cateva tipuri, clasificate ca fiind cu grad inalt de risc, care pot cauza schimbari in

structura celulelor anale si pot duce la cancer. Autoritatile pentru sanatate recomanda testarea anuala pentru acest
ITS anual pentur toti barbatii gay sau bisexuali cu o viata sexuala activa.
CARE SUNT SIMPTOMELE?
Nu toata lumea care are virusul va avea si negi vizibili. Acesti negi pot aparea si intr-o forma putin crescuta, pot fi
plati sau greu vizibili pentru a face diferenta fata de pielea normala. De asemenea pot aparea unul singur sau in
grupuri, mai mici sau mai mari. Unii sunt de culoarea pielii, existand insa si tipuri de negi care se coloreaza inspre
alb. In general prezenta negilor nu cauzeaza nici mancarime nici arsuri.
Anumite tipuri de negi genitali sunt atat de mici incat sunt aproape imposibil de detectat cu ochiul liber. Acesti negi
sunt numiti "HPV subclinic". Aceasta inseamna ca o persoana poate fi infectata fara sa stie ca are tipul sau tipurile de
HPV care cauzeaza aparitia negilor.
CUM SE FACE TESTUL PENTRU HPV?
O examinare completa pentru HPV include o parcurgere sumara a istoricului sexual si examinarea tuturor
simptomelor ce ar fi putut fi prezente. Uneori, negii sunt extrem de mici si imposibil de detectat cu ochiul liber, chiar si
pentru un medic cu experienta. De asemenea este dificil de facut diferenta intre negii genitali si umflaturi normale din
zona genitala. Uneori pentru detectarea prezentei negilor genitali medicii pot recurge la un aparat de marit imaginea,
de tipul unei lupe, numit colposcop pentru a putea vedea negii foarte mici. O biopsie nu este necesara pentru a
determina diagnosticarea negilor. Se recurge la biopsie in general doar daca umflatura este decolorata sau cu un
aspect total anormal.
Anumiti medici de laborator folosesc acid acetic (otet) aplicat pe zona genitala pentru a verifica prezenta negilor.
Acesta ar determina ca toti negii prezenti sa se coloreze in alb, fiind mult mai usor de reperat, mai ales prin
intermediul colposcopului. Cu toate acestea, otetul poate uneori sa faca si umflaturile normale sa se coloreze, facand
ca aceasta metoda de diagnosticare sa nu fie exacta.
In prezent nu exista teste de sange disponibile care sa ateste prezenta HPV.
CUM SE POATE VINDECA HPV?
Pentru moment nu exista un tratament care sa vindece HPV. Odata infectat, virusul poate ramane in organismul tau
pentru totdeauna. Tratarea negilor in sine poate reduce riscul transmiterii catre alti parteneri care nu au mai fost
expusi tipului de HPV pe care il porti.
Exista cateva optiuni de tratare pentru a indeparta negii. Scopul oricarui tratament este de a indeparta anumite
simptome deranjante. Nu exista un tratament care sa functioneze foarte bine pentru toate cazurile. In momentul luarii
deciziei asupra optiunii de tratament trebuie luat in considerare marimea, localizarea si numarul negilor, schimbarile
petrecute recent in ce priveste negii, preferinta ta, costul tratamentului, accesibilitatea, efectele adverse si desigur
propria experienta a medicului care decide cea mai buna cale de a actiona. Anumite tratamente sunt realizate in
cadrul unei clinici sau in cabinetul medicului, altele constau in creme prescrise si aplicate acasa.
Tratamentele realizate la cabinetul medical pot include:








Crioterapie: Asta presupune inghetarea negilor cu nitrogen lichid.
Podophyllin: Un amestec chimic pentru a scapa de negi. Aceasta este cea mai veche dintre metode si foarte
putin utilizata in ziua de azi.
TCA (acid trichloracetic): Alt preparat chimic aplicat pe suprafata negilor.
Indepartarea chirurgicala a negilor: Aceasta are avantajul indepartarii prin taiere a negilor intr-o singura
vizita la doctor.
Electrocauterizarea: Arderea negilor cu ajutorul curentului electric.
Terapie cu laser: Utilzarea luminii amplificate pentru a distruge negul. Aceasta metoda este aleasa pentru
negi foarte mari sau intinsi pe suprafete mari, in special cazurile in care celelalte metode de tratament nu au
dat rezultatul scontat. Terapia cu laser poate fi foarte scumpa si in general nu este disponibila in cadrul
oricarei clinici.

Creme prescrise pentru tratamentul la domiciliu:




Crema Imiquimod (Aldara): Un tratament aplicat de unul singur pentru negii genitali externi. Desi destul de
scumpa, este foarte usor de folosit si nu prezinta nici un risc. Aldara stimuleaza sistemul imunitar pentru a
lupta cu HPV.
Podofilox crema sau gel (Condylox): Un tratament aplicat de unul singur care distruge tesutul negilor genitali
externi. Nu este un tratament costisitor, usor de folosit si fara riscuri. Perioada de tratament este de
aproximativ patru saptamani.

IMPORTANT: Tratamentele pentru negi obisnuiti si disponibile fara reteta nu ar trebui folosite in zona genitala.
Aceste creme nu au fost testate si nu ofera nici o garantie nici pentru eficienta lor si nici pentru siguranta.
CE POT FACE DACA AM HPV?
Unele persoane au doar o singura eruptie de negi, la altele existand riscul reaparitiei in timp. Negii genitali au cea mai
mare rata de transmisie in momentul in care negii sunt vizibili efectiv, insa uneori acestia sunt suficient de mici pentru
a nu putea fi vizibili cu ochiul liber. Nu sunt disponibile foarte multe date privind transmiterea virusului in cazul negilor
subclinici catre partenerii de sex.
Persoanele cu o viata sexuala activa pot sa isi consulte doctorul referitor la posiblitatea unor teste complete pentru
zona anala, in cazul in care au contactat HPV si sunt preocupati de riscul unui cancer anal.
CE SE POATE FACE PENTRU A PREVENI INFECTIA CU HPV?
Abstinenta este singura cale absoluta de a evita infectarea cu HPV si oricare alt ITS. Cu toate acestea, daca ai o
viata sexuala activa, utilizarea prezervativului in mod constant si corect atat pentru sex anal cat si cel vaginal este
recomandat ca fiind cea mai sigura cale de a ramane sanatos. Cu toate acestea, utilizarea prezervativelor doar va
reduce riscul contactarii virusului de la un partener infectat, tinand cont ca infectia se transmite prin contactul cu zona
negilor, iar acestia pot fi in zona din preajma anusului si a penisului, zone nu intotdeauna protejate de prezervativ. De
asemenea prezervativele pot reduce considerabil riscul reaparitiei negilor si HPV pentru cei care deja au fost
infectati.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/hpv-human-pappiloma-virus
9.HIV/SIDA
CE ESTE HIV SI SIDA?
SIDA este prescurtarea pentru Sindromul Imuno Deficitar Achizitionat si este un grup de probleme de sanatate
cauzate de prezenta unui virus numit HIV, Virusul Imunodeficientei Umane. HIV este transmis de la o persoana la
alta prin schimb de fluide corporale cum ar fi sperma, sange, fluide rectale si vaginale, in timpul contactului sexual
anal, vaginal si posibil si oral, sau prin impartirea acelorasi ace in timpul administrarii de substante intravenoase.
Persoanele care sunt testate si au un rezultat seropozitiv pentru HIV nu inseamna ca au neaparat SIDA. Multe
persoane seripozitive nu manifesta nici un fel de simptoma de a bolii timp de ani de zile, sau chiar deloc. Persoanele
care dezvolta SIDA pot sa se imbolnaveasca foarte grav si chiar sa moara din infectii sau boli care in mod normal nu
prezinta un pericol real pentru restul lumii. Pana in prezent nu exista nici un remediu pentru SIDA.
CATE PERSOANE SUNT INFECTATE?
DE CE SA MA INGRIJOREZ DE HIV/SIDA?
Persoanele infectate cu HIV pot manifesta semne ale SIDA in momentul in care sistemul lor imunitar este avariat in
mod semnificativ. Persoanele care au SIDA pot suferi de ceea ce se numesc infectii oportunistem, cum ar fi anumite
forme de cancer al pielii (Kaposi's sarcoma), PCP (o infectie a plamanului), CMV (virus care afecteaza ochii) si
candida (o infectie de tip ciuperca). Bolile asociate cu SIDA pot de asemenea cauza pierderi severe in greutate,
tumori pe creier si o pleiada intreaga de alte probleme de sanatate.
SIDA se manifesta diferit pentru diferitele persoane infectate. Unii decedeaza la scurt timp dupa infectare, in timp ce
altii traiesc in mod normal multi ani dupa diagnosticarea cu SIDA.
Exista un tratament disponibil care sa incetineasca rata inmultirii virusului HIV in corp, si pentru a limita efectele
distructive asupra sistemului imunitar. Acest tratament este numit terapie retro-virala. Cu toate acestea nu exista nici
un tratament care sa vindece complet SIDA.
CARE SUNT SIMPTOMELE?
Este posibil sa nu iti poti da seama daca esti infectat cu HIV. Unele persoane sufera de simptome asemanatoare
gripei, caracterizate prin febra, dureri de cap, dureri musculare si de incheieturi, dureri de stomac, glande limfatice
inflamate sau iritatii de pielii de la patru la sase saptamani dupa expunerea la virus. Multe persoane nu au nici un fel
de simptoma.
IN CE CONSTA UN TEST PENTRU HIV?
Daca esti infectat cu HIV, corpul tau va incerca sa lupte cu infectia. Acest lucru se reflacta prin producerea de
anticorpi care se presupune ca ar lupta impotriva HIV. Cel mai uzual test pentru HIV este un test de sange care cauta
prezenta anticorpilor. Daca acesti anticorpi exista deja in sange, inseamna ca deja exista o infectie HIV.
Daca devii seropozitiv, in mod normal dureaza intre trei saptamani si pana la doua sau trei luni pentru ca sistemul
imunitar sa inceapa producerea de anticorpi. Daca consideri ca ai fost expus la HIV, ar trebui sa faci un test. In timpul
vizitei, discuta cu medicul tau despre posibilitatea de a efectua profilaxia post expunere (PEP).
Cele mai recente teste pot detecta prezenta HIV si in saliva, printr-o simpla mostra prelevata din interiorul obrazuui,
sau chiar urina. Un est rapid pentru HIV a fost aprobat de FDA in noiembrie 2002. Testele rapide pot da rezultatul la
maxim o jumatate de ora de la momentul prelevarii mostrei de sange. Sunt de asemenea disponibile si seturi pentru

teste efectuabile acasa disponibile in comert, care te pot ajuta in prelevarea propriei mostre de sange. Aceasta
mostra este apoi trimisa spre laborator in vederea efectuarii testului HIV.
Clinicile si furnizorii de servicii medicale ofera fie teste confidentiale fie servicii de testare HIV anonime.
Confidentialitatea testelor pe baza de anticorpi inseamna ca doar tu si cu medicul veti sti rezultatul, care ar putea fi
stocat in fisa medicala. Aceste rezultate sunt protejate pentru a ramane confidentiale prin lege si clinicile sau furnizorii
de servicii medicale sunt obligati sa pastreze rezultatele fara sa le divulge nimanui fara acordul tau.
Testarea anonima inseamna ca numele tau nu este deloc asociat cu rezultatul. In anumite tari legile cer ca orice
rezultat pozitiv sa fie raportat. Rapoartele pot fi fara sa se foloseasca numele efectiv, in schimb fiind trimis un cod
unic. In mod normal orice persoana care face orice fel de testare HIV trebuie sa participe la consiliere pre si post
testare.
CUM ESTE TRATAT HIV/SIDA?
Dupa cum am mentionat si mai devreme, nu exista tratament care sa vindece SIDA. Exista in schimb medicatie
retrovirala disponibila care sa incetineasca virusul si modul in care acesta afecteaza sistemul imunitar. Aceste
medicamente au reusit sa reduca rata de infectare cu infectii oportuniste pentru persoanele care sunt infectate cu
SIDA. Regimul medicatiei este foarte sever insa, implica administrarea mai multor pilule in mod regulat, zilnic, care
pot fi foarte costisitoare, existand de asemenea si riscul aparitiei de efecte secundare in momentul in care acest
tratament a fost deja aplicat pe o perioada mare de timp. Multe persoane care au decis sa inceapa regimul de terapie
retrovirala de indata ce au fost diagnosticati cu HIV au reusit sa se fereasca de toate infectiile posibile si sa isi
pastreze calitatea traiului pentru o perioada lunga de timp. Pentru mai multe detalii referitoare la informatii actuale si
detaliate despre tratament, va rugam consultati siteul www.hivinsite.org.
CE SA FAC DACA AM HIV/SIDA?
Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa ramai sanatos, sa iti pastrezi un nivel al stresului cat mai scazut, sa ai o
alimentatie buna, sa faci exercitii fizice, sa incerci sa te odihnesti cat de mult posibil si in cazul in care ai o viata
sexuala activa, sa faci doar sex protejat cu partenerul tau. De asemenea este necesar sa pastrezi o legatura stransa
cu furnizorul de servicii medicale din zona ta pentru a iti fi monitorizata sanatatea si a fi determinata cea mai buna
cale de a actiona in sensul unui tratament de-a lungul timpului. Exista resurse disponibile pentru a ajuta persoanele
seropozitive sa obtina tratament si servicii medicale uzuale, uneori la un cost redus sau foarte scazut.
Pentru a evita transmiterea infectiei si a virusului catre partenerii tai de sex, si de asemenea pentru a te proteja pe
tine pentru a contacta alte ITSuri bacteriale si virale, incurajam sa discuti despre statusul tau HIV cu un partener
prezumtiv inainte de a face sex.Comunicarea este una dintre cheile spre a pastra nivelul de sanatate al comunitatii.
CUM SA EVIT INFECTAREA CU HIV?
Unica modalitate 100% sigura de a evita orice infectare cu ITS este abstinenta sexuala si de a administra substante
intravenoase. Daca ai o viata sexuala activa, folosirea prezervativelor in mod corect de fiecare data cand faci sex
anal sau vaginal este cea mai buna metoda de a te proteja impotriva infectiei cu HIV. Cu toate ca nu este inca
stiintific dovedit pentru a fi o certitudine, au fost cazuri de persoane care au pretins ca s-au infectat cu HIV doar prin
sex oral ca pasivi pentru un activ infectat. Este recomandat sa iei in considerare si folosirea unui prezervativ pentru
sexul oral, in special datorita altor ITSuri cum ar fi sifilisul si gonoreea, care pot spori riscul de infectare cu HIV, ITSuri
transmisibile prin sex oral.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/hiv-sida

10. Molluscum Contagiosum
Molluscum sau m. contagiosum este o afectiune a pielii cauzata de un virus ce poate fi transmis de la o persoana la
alta in timpul sexului sau, cel mai frecvent, prin contact piele pe piele.
Este de asemenea posibil ca molluscum sa fie transmisa prin utilizarea aceluiasi prosop. Este intalnita frecvent ca
metoda de infectare pentru persoanele care merg la sala de gimnastica si forta. Simptomele includ cateva umflaturi
netede, tari, rotunde cu o adancitura in mijloc ce pot aparea pe solduri, zonele genitale, fese, zona de sub centura
si/sau in zona parului pubian. Aceste umflaturi pot fi maron, galbene, gri sau roz.
Molluscum poate disparea de la sine fara tratament sau complicatii insa, se poate opta ca umflaturile sa fie inghetate
cu azot lichid de catre medic.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/molluscum-contagiosum

11. Paduchi si Raie
Paduchii sunt paraziti foarte mici care se ataseaza de firele de par pubian si musca pielea din imprejurul acestora.
Raia e provocata de paraziti care intra pe sub piele si isi depun ouale acolo, de cele mai multe ori in regiunea
genitala.
Ambii paraziti cauzeaza mancarime extrema. Ambii paraziti sunt transmisi de la o persoana la alta in timpul actului
sexual, insa pot fi transmisi si prin contactul cu haine, rufarie de pat sau prosoape folosite si atinse de o persoana
infectata. Exista atat medicamente disponibile in farmacii cat si creme pe baza de reteta disponibile pentru a scapa
de paduchi si de raie. Acestea trebuiesc folosite conform indicatiilor doctorului.
De asemenea este necesara spalarea repetata a hainelor, a rufelor de pat, a prosoapelor in apa fierbinte pentru a
evita reinfectarea. Hainele ce nu pot fi spalate (cum ar fi jachetele de piele) ar trebui pastrate si sigilate in pungi si
saci de plastic pentru cel putin 72 de ore.

http://www.eusunttu.ro/enciclopedia-its/paduchi-si-raie
12.CHLAMYDIA
CE ESTE CHLAMYDIA?
Chlamydia (cla-mid-i-ah) este o infecţie cu transmitere sexuală (ITS) cauzată de o bacterie numită Chlamydia
trachomatis. Poate fi transmisă de la o persoană la alta în timpul actului sexual (vaginal sau anal) în momentul în
care membranele mucoase ale unei persoane intră în contact cu secreţiile vaginale sau cu sperma unei persoane
infectate. Poate fi transmisă chiar şi fară introducerea completă a penisului în vagin sau anus. Există o posibilitate
mai scăzută, deşi mai puţin probabil, de transmitere prin sex oral, ducând la infectarea gâtului. Infecţiile cu chlamydia
sunt tratabile şi vindecabile prin antibiotice.
CÂTE PERSOANE SUNT INFECTATE?
Chlamydia este cea mai frecvent raportată infecţie cu transmitere sexuală cazată de o bacterie din Statele Unite. În
2003, existau aproximativ 3500 cazuri noi de infecţie cu chlamydia doar în San Francisco. Această rată a rămas
constantă încă din 2002 şi este mai mare decât rata de infectare pentru Los Angeles şi California luate la un loc. În
San Francisco bărbaţii gay şi tinerele afroamericane între 15 şi 19 ani constituie cea mai importantă categorie de risc
pentru infectare cu chlamydia.
DE CE SĂ TE ÎNGRIJOREZE O INFECŢIE?
În cazul bărbaţilor, infecţiile netratate cu chlamydia pot duce la prostatită (inflamaţia glandei prostate), cicatrici
uretrale, infertilitate sau epididimită (inflamaţia structurii de forma unui cordon de la baza testiculelor).
Dacă eşti infectat HIV şi ai chlamydia, ţesuturile genitale inflamate conţin o cantitate foarte concentrată de virus,
cauzând o creştere cu de 8 până la 10 ori de HIV în secreţiile vaginale sau spermă. Dacă eşti seronegativ dar ai
chlamydia, celulele sistemului imunitar sunt susceptibile virusului HIV, în cazul în care partenerul tău este infectat sau
purtător al virusului. Chlamydia rectală poate spori şansa unei infectări HIV cu de 10 până la 20 de ori.
CARE SUNT SIMPTOMELE?
Simptomele de obicei apar între una şi trei săptămâni de la infectare, însă dispar de la sine, chiar şi în cazul în care
acestea au rămas netratate. Multe persoane infectate cu chlamydia nu au avut nici un fel de simtpomă.
Bărbaţii pot remarca scurgeri din capul penisului sau din anus, durere sau mâncărimi în zona capului penisului, şi sau
dureri asociate urinării. 50% dintre bărbaţii infectaţi nu au experimentat nici un fel de simptome.
ÎN CE CONSTĂ TESTAREA PENTRU CHLAMYDIA?
O examinare completă pentru chlamydia include un istoric sexual, examinarea tuturor simptomelor ce ar fi putut
apărea, precum şi testarea unei mostre de secreţie genitală recoltată cu un beţişor cu vată. De asemenea, există şi
un test pentru chlamydia ce poate fi executat pe o mostră de urină. Testele efective ce urmează a fi efectuate sunt
cele care decid unde trebuie să mergi după examinare. În general orice clinică pe care o frecventezi uzual îţi poate
pune la dispoziţie o testare pentru chlamydia.
Anumiţi furnizori de servicii de testare recomandă ca testarea pentru chlamydia să fie însoţită de o testare pentru
gonoree în acelaşi timp. Este bine să discuţi cu medicii de la clinică despre opţiunile pe care le ai în momentul
testării.
CUM SE TRATEAZĂ CHLAMYDIA?
Antibioticele vindecă chlamydia. Este extrem de important să iei toate pilulele prescrise chiar şi dacă te simţi mult mai

bine, pentru a te asigura că bacteria a fost complet eliminată din organismul tău.
CE SĂ FAC DACĂ SUNT INFECTAT CU CHLAMYDIA?
Partenerii tăi de sex trebuie să fie testaţi şi la nevoie trataţi de asemenea deoarece altfel te pot reinfecta atât pe tine,
dar pot transmite infecţia mai departe. Trebuie să te abţii de la sex o săptămână din momentul începerii tratamentului
cu antibiotice. Dacă simptomele persistă şi după încheierea tratamentului, este important să te întorci la clinică pentru
un control.
Odată infecţia tratată şi vindecată, există posibilitatea să te reinfectezi dacă eşti expus bacteriei din nou.
CUM SĂ MĂ PROTEJEZ ÎMPOTRIVA UNEI INFECŢII?
Riscul de a te infecta cu chlamydia este direct proporţional cu numărul partenerilor de sex pe care îi ai: cu cât mai
mulţi parteneri, cu atât mai mare riscul de a o contacta. Astinenţa este singura cale de a evita complet o infecţie cu
chlamydia sau pentru orice altă infecţie cu transmitere sexuală (ITS). Dacă ai o viaţă sexuală activă, folosirea
prezervativelor în mod consistent şi mereu pentru sex oral, vaginal, anal este cea mai bună cale pentru a rămâne
sănătos din punct de vedere sexual. Din moment ce chlamydia poate fi transmisă chiar şi în absenţa unei penetrări
vaginale sau anale complete, este important să se folosească un prezervativ încă de la începerea actului sexual şi
până la terminarea acestuia.
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1. Aspecte mai putin cunoscute legate de corpul barbatesc
Stiai ca si barbatii pot avea lactatie in anumite circumstante sau ca trupurile lor pot mirosi mai urat decat
cele ale femeilor?
Conform LiveScience, iata cateva dintre aspectele mai putin cunoscute legate de corpul barbatesc, descoperite pana
acum (cercetatorii inca incearca sa descifreze unele mistere ale acestuia).
1. Barbatii fac mai des hernie inghinala
Unele puncte slabe ale inelului inghinal pot permite unor parti din intestinul subtire sa scape prin ele, provocand astfel
hernia. Si, desi femeile au si ele inel inghinal, acesta nu este atat de mare ca la barbati, astfel ca hernia de acest tip
este mai frecventa la ei. Iar unii dintre acestia au acele puncte slabe din nastere.
2. Muschii din zona testiculelor au reflexe
Unele reflexe, cum ar fi cele din zona genunchilor, sunt binecunoscute, dar altele nu si-au castigat notorietatea, asa
fiind cazul celor de la nivelul muschilor care inconjoara testiculele, respectiv muschi cremaster. Potrivit Institutului
National de Cancer din Statele Unite ale Americii, muschii cremaster sunt responsabili pentru apropierea testiculelor
de corp atunci cand este frig.
3. Lichidul seminal contine si fructoza sau proteine
Pe langa celulele purtatoare de ADN (spermatozoizii), lichidul seminal mai contine si diverse substante cum ar fi
fructoza, niste molecule derivate din acizii grasi, numite prostaglandine, si proteine. Conform unui studiu dat
publicitatii anul acesta, hrana pe care o consuma un barbat poate influenta calitatea spermatozoizilor.
Mai exact, cercetarea a aratat ca barbatii care mancau mai multa grasime de peste, ce contine acizi omega-3, aveau
spermatozoizi mai bine formati decat cei care consumau alimente ce nu contineau asa ceva.
4. Risc mai mare de SIDA in lipsa circumciziei

Legat de functiile preputului exista inca dezbateri, dar Organizatia Sanatatii Mondiale (OMS) sustine ca barbatii
necircumcisi au un risc mai mare de a contracta HIV.
Celulele Langerhans, gasite in membrana mucoasa a preputului, sunt sensibile la infectia cu HIV si ar putea servi
drept punct de intrare in corp pentru virus. Studiile OMS au aratat ca circumcizia reduce riscul de a contracta HIV cu
60%.
5. Scurta istorie a circumciziei
Una dintre cele mai timpurii descrieri ale circumciziei vine de la unele obiecte de arta din mormintele egiptene, ce
dateaza din anul 2.300 i.Hr., cu aproximatie. In timpul Imperiului Otoman si al Imperiului Maur, cat si pe vremea
Germaniei naziste, circumcizia era vazuta ca o marca a pozitiei sociale inalte.
Dupa anul 1800, aceasta a fost promovata ca fiind o solutie pentru comportamentul anti-social si ca
un tratament pentru paralizie, dar a fost si blamata pentru afectarea vietii sexuale.
6. Barbatii pot avea lactatie
In mod normal barbatii nu produc lapte, insa, in anumite circumstante, acest lucru este posibil. Infometarea extrema,
spre exemplu, tratamentele hormonale pentru diverse probleme de sanatate si stimularea mecanica pot duce la
aparitia lactatiei. Acest fenomen este diferit de ginecomastie, o marire a sanilor cauzata de dezechilibre la nivelul
hormonilor testosteron si estrogen.
Cunoscutul om de stiinta Jared Diamond a scris intr-un articol aparut in 1995 ca atat femeile, cat si barbatii care
sufereau de cancer si care au fost tratati cu estrogen au inceput sa produca lapte dupa ce li s-a injectat si prolactina
(un hormon care stimuleaza dezvoltarea sanilor si productia de lapte la femei).
Totodata, studiile au aratat ca lactatia poate aparea la barbati si cand tranchilizantele afecteaza functionarea
hipotalamusului - regiune a creierului care controleaza glanda pituitara, sursa prolactinei.
7. Barbatii pot mirosi mai urat decat femeile
Corpurile barbatilor pot mirosi mai urat decat ale femeilor, si asta deoarece barbatii au o cantitate mai mare de
androsteron (un hormon) in urina si transpiratie.
Hormonul actioneaza ca un feromon la unele animale, prin care transmit informatii sexuale si sociale altor animale.
Si, desi multi oameni pot mirosi androsteronul, nu se stie sigur daca joaca acelasi rol ca si in cazul animalelor.
Potrivit unui studiu dat publicitatii in 2007, in functie de gene acest hormon poate genera totusi si un miros frumos, de
vanilie spre exemplu.
8. Intre bolile gingivale si disfunctia erectila ar putea exista o legatura
Bolile gingivale variaza de la gingivita la parodontita cronica si pot afecta nu doar gura. Potrivit mai multor studii,
inflamatia cauzata de aceste boli a fost legata de afectiuni cardiovasculare, diabet si artrita reumatoida. Alte cercetari
sugereaza o posibila legatura intre bolile gingivale si disfunctia erectila, chiar daca nu este una de tip cauza-efect.
Spre exemplu, un studiu realizat la nivel national in Taiwan a scos la iveala faptul ca barbatii cu disfunctie erectila
aveau un risc mai mare de a fi diagnosticati cu parodontita cronica.
Sursa: ziarecom
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2.O

O formă nouă de gonoree netratabilă sperie lumea medicală.

form Oficialii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) îndeamnă guvernele şi medicii să-şi mărească atenţia asupra
unei tulpini de gonoree care este rezistentă la medicamente.

Tulpina "super-bacteriei" care se transmite sexual este rezistentă la antibioticele pe baza cephalosporinei,
medicament care este folosit ca ultimă resursă inpotriva gonoreei. Anul trecut oamenii de ştiinţă au raportat
descoperirea respective tulpini de gonoree în anul 2008, în Japonia.
Acum, OMS, a raportat că tulpina bacteriei rezistente la medicamente a apărut in mai multe ţări inclusiv, Austria,
Franţa, Norvegia, Suedia si Marea Britanie. Dacă medicii nu vor trata bolnavii în stadiile incipiente ale bolii, milioane
de oameni nu vor mai putea fi trataţi.
Doctorul Manjula Lusti-Narasimhan, cercetător la departamentul de Boli cu Transmitere Sexuala a OMS, a declarat
că: "Organismul uman a dezvoltat de-a lungul timpului rezistenţa la medicamente şi în câţiva ani vom rămâne fără
nicio opţiune de tratament".
Dupa chlamzdia, gonoreea este cea mai răspândită boală cu transmitere sexuală infectând mai mult de 106 milioane
de oameni în fiecare an. În Statele Unite mai mult de 700000 de oameni este estimat că se infectează anual cu
gonoreea din care mai puţin de jumătate din cazuri sunt raportate.
Lusti-Narasimhan avertizează în raportul său pentru OMS că fără o supraveghere adecvată răspândirea tulpinii va
scăpa de sub control şi că este necesară dezvoltarea cercetărilor în domeniul agenţilor antimicrobieni.
Netratarea infecţiilor bacteriene poate genera infecţii ale uretrei, colului uterin, rectului, inferilitatea atât la barbaţi cât
şi la femei, o semnificativă mărire a ricului de infectare cu virusul HIV, avort spontan, stagnarea sarcinii, naştere
prematură, infecţii oculare severe, chiar orbire, care se intâlnesc în proporţie de 30%-50% dintre nou născuţi din
mame netratate de gonoree.
Deja bacteria a dezvoltat imunitate la cele mai comune antibiotice cum ar fi: penicilina, tetraciclina sau chinolonelor
determinată de tratamentele anterioare neadecvate. O altă explicaţie pentru creşterea rezistenţei bacteriei ar fi
antibioticele slabe care se comercializează pe piaţa neagră din Asia.
Bacteria este remarcabil de adaptabilă şi dezvoltă mutaţii rapid. De asemenea are tendinţa de a transmite genetic
rezistenţa la tratamentele anterioare.
Pentru prevenirea împrăştierii bolii este nevoie de o mai bună educaţie sexulă împreună cu monitorizarea cazurilor şi
găsirea unui nou tratament. "Nu vom reuşi să scăpăm definitiv de această boală dar măcar vom putea limita
răspândirea ei" a mai adăugat doctorul Lusti-Narasimhan.
Sursa: jurnalul.ro
FAIR USE NOTICE:
The information above may contain copyrighted material which has not always been specifically authorised by the
copyright owner. Such material is made available for educational purposes to advance the understanding of scientific,
ethical, legal and social issues. It is believed that this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material. This
material is distributed without profit via the subscription to the daily digest

http://www.eusunttu.ro/sanatate/o-forma-noua-de-gonoree-netratabila-sperie-lumea-medicala

ă3. nouă de gonoree netratabilă sperie lumea medicală.

3. Atentie la penis! Se poate fractura…
Printre cele mai rele lucruri care i se pot intampla unui barbat, “fracturarea” penisului este probabil cel mai
groaznic.

Si cu atat mai mult daca "nenorocul" se petrece tocmai in timpul unei partide sexuale.

Cum este posibila fractura peniana?

Pentru a intelege cum se poate fractura un penis, trebuie sa stim mai intai cate ceva despre anatomia acestuia.
Penisul este alcatuit din mai multe suprafete de tesut erectil. Acesta are un aspect spongios si se umple cu sange in
timpul erectiei, crescand astfel rigiditatea penisului.
Tesutul erectil este inconjurat de inca un de tesut special, de o membrana numita tunica albuginea. Scopul
acesteia este sa captuseasca penisul, pentru a-l mentine in forma si pozitia corespunzatoare.
Fractura de penis apare atunci cand aceasta membrana se fisureaza. Barbatii aflati in aceasta situatie neplacuta
pot auzi un sunet specific de rupere si simt o durere ascutita. Penisul incepe apoi sa se umfle repede si apare un
hematom la locul fracturii.

Imaginea arata tunica albuginea, membrana din jurul tesutului erectic. Daca aceasta se rupe, ai fractura de penis
Cauzele aparitiei fracturii

Erectia si o forta anormala aplicata penisului sunt cel mai adesea vinovate de fracturarea organului sexual
masculin.
Astfel de accidente apar de multe ori in timpul actelor sexuale dure, extrem de pasionale, daca penisul aluneca in
timpul actului sexual si loveste partenerul in regiunea dintre organul genital si anus. Sau chiar in timpul masturbarii.
Exista posibilitatea ca cel (sau cea) care executa procedura de masturbare sa stranga penisul prea tare si, in
consecinta, se produce fractura. In principiu, in timpul masturbarii, ai un anumit control asupra a ceea ce faci, dar
unele persoane se masturbeaza in moduri diverse si folosind obiecte dintre cele mai ciudate.
Ce e de facut?

Fractura de penis necesita asistenta medicala de urgenta, adica deplasare la spital. Intre timp, pentru usurarea
durerii si umflaturii se pot folosi compresele reci. Cu cat mai repede se primesc ingrijirile medicale, cu atat mai mari
sunt sansele evitarii consecintelor permanente.
Astfel, chirurgul va coase tesutul deteriorat, iar daca interventia s-a facut in timp util, va ramane doar o cicatrice
mica. Tesuturile se vor regenera insa dupa o perioada mai lunga de timp.
Pana la vindecarea completa, relatiile sexuale sunt imposibile. In general, e necesar sa treaca aproximativ o luna
de la interventie pentru ca penisul sa poate intra din nou in actiune.
Daca nu se actioneaza in cel mai scurt timp, pot aparea disfunctii sexuale. Situatia in nici un caz nu se va
imbunatati de la sine. In cel mai bun caz erectiile vor fi dureroase, iar penisul va ramane "speriat" pentru tot restul

vietii.
E adevarat, nu exista foarte multe cazuri de fracturare a penisului, dar se poate intampla. Important este ca
barbatii sa fie constienti de aceasta posibilitate si de faptul ca in caz de accident trebuie actionat rapid, pentru a se
evita consecintele ireparabile.

Un articol intimatemedicine.com

http://www.eusunttu.ro/sanatate/atentie-la-penis-se-poate-fracturaHarta zonelor erogene ale
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4. Harta zonelor erogene ale barbatului
Urmariti sa prelungiti la nesfarsit placerea coplesitoare a barbatului iubit (declansand-o in consecinta,
empatic, si pe a voastra) marind cat mai mult aria mangaierilor pe care i le oferiti.

1. Mainile
Nu intamplator, o simpla plimbare in care cei doi parteneri merg mana in mana poate fi de ajuns pentru a da nastere
anumitor emotii absolut incantatoare. Fiind sediul principal al atingerii si instrumentul mangaierii prin excelenta, care
este in legatura cu Anahata Chakra, mainile nu fac altceva decat sa ofere o mare placere. Ele sunt foarte bogate in
receptori nervosi, mai ales palma, care se reveleaza a fi foarte sensibila la cea mai sensibila atingere mangaietoare,
amoroasa.
2. Ochii
In cazul barbatului rolul vederii este foarte important (mai ales la inceputul unei relatii). Multi barbati pot astfel sa fie
foarte excitati de un trup gol si armonios, chiar inainte sa fi atins macar in treacat persoana iubita.

Multi barbati pot sa fie foarte excitati de trupul gol si armonios al partenerilor

3. Gura
Puterea erotica a gurii este aproape aceeasi, indiferent de gender. Insa trebuie sa facem o mare deosebire de la un
sarut la altul, pentru ca ceea ce oferim si primim in acelasi timp cu limba (mai ales cu varful ei) are o cu totul alta
intensitate, in ceea ce priveste stimularea, decat un "schimb" limitat la buze. Implicand atat atingerea, cat si gustul si
mirosul, sarutul profund mobilizeaza cinci dintre cele douasprezece perechi de nervi cranieni.
4. Urechile
Atragem aici atentia asupra zonei din spatele urechilor, care este foarte bogata in tesut nervos, sau a celei de la
nivelul lobilor, care poate fi muscata usor sau mangaiata in trecere cu parul, in timpul unui sarut.
5. Gatul
Mai ales partile laterale ale acestuia, care sunt traversate de nervi senzitivi importanti, se reveleaza a fi extrem de
receptive. Un simplu si mic sarut pe gat poat fi un excelent stimul erotic direct.
6. Pieptul
S-ar parea ca barbatii pe care stimularea propriilor sfarcuri ii excita foarte mult sunt destul de putini. De fapt, puterea

erogena a mameloanelor este in general destul de redusa la barbat, aceasta insa in folosul restului suprafetei
pieptului, care este foarte sensibila la stimularea erogena, exercitata in timpul imbratisarii fata in fata.

7. Ceafa
Cu toate ca ceafa nu este foarte erogena in adevaratul sens al cuvantului, totusi, partea cea mai de sus a coloanei
vertebrale (la nivelul occiputului), este foarte receptiva erotic. Masati asadar aceasta zonă cu degetele si cu palmele,
iar masele musculare care se gasesc aici vor provoca o destindere formidabila; mai ales atunci cand
continuam masajul erotic, coborand de-a lungul coloanei pana in zona lombara, inclusiv.
8. Spatele
Spatele este o zona foarte erogena, mai ales adancitura spatelui, altfel spus regiunea lombara, care este "punctul de
intalnire" al tuturor nervilor distribuiti in tot bazinul pana la perineu.
9. Interiorul si partea din spate a coapselor
Deseori mult prea putin "exploatata", aceasta zona este, ca si la femeie, foarte receptiva, iar aceasta receptivitate se
amplifica adeseori cu atat mai mult cu cat urcam catre organele genitale.
10. Pulpele
Unora dintre barbati, dar nu tuturor, le place sa le fie mangaiata aceasta zona cu partea superioara a plantei
piciorului.

Regiunea lombara este "punctul de intalnire" al nervilor distribuiti in tot bazinul pana la perineu

11. Organele genitale
Scrotul, penisul, baza lui, toate aceste regiuni sunt foarte erogene, si la acestea se adauga indeosebi zona care este
situata intre testicule si anus. Dar atentie, in cazul unui barbat incepator care nu controleaza inca foarte bine
potentialul erotic, masand aceasta zona riscati sa creati conditiile unei ejaculari fulgeratoare, care nu este catusi de
putin de dorit, nici pentru el si nici pentru tine.

12. Glandul

El si numai el este cel care, ca zona erogena propriu-zisa, conduce la orgasm fara ejaculare in cazul barbatului. De
unde si marea intrebare: glandul fiind singura zona erogena primara a barbatului, ce sa credem despre circumcizie,
care ii diminuează astfel sensibilitatea? O sa va raspundem ca, in acest caz, tot "raul" este intr-un fel spre bine:
aceasta diminuare a sensibilitatii glandului permite un control mult mai bun al energiei erotice din partea barbatului si,
in consecinta, genereaza o amplificare apreciabila a placerii fara de sfarsit care este traita intens, empatic, de
amandoi iubitii in cursul jocului amoros, acesta putand in acest mod sa dureze cu mult mai mult.

Glandul poate conduce la orgasm fara ejaculare in cazul barbatului

13. Regiunea anala
Stimularea acestei zone este apreciata intr-un mod destul de variabil de la un barbat la altul, asa incat va
recomandam ca in acest caz sa faceti apel la ceva mai multa prudenta.

14. Fesele

In timpul jocului amoros, partenerul trebuie sa-l prinda in mod ferm dar senzual pe iubitul sau de fese cu ambele
maini, dirijandu-i astfel in mod "expert" explorarea orala sau anala, excitat de catre penisul sau erect, prin anumite
miscari unduitoare ale bazinului, pe care le poate realiza mai ales atunci cand iubitul se afla deasupra, ajutandu-se
cat mai des cu putinta de degete si palme.

Sursa: sexgen.ro
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5. Masturbarea este sanatoasa pentru prostata
Stiai ca barbatii care se masturbeaza mai frecvent au mai putine riscuri sa dezvolte cancer de prostata?

Masturbarea reduce riscurile pentru cancerul de prostata
Barbatii de 20 de ani care ejaculeaza mai mult de cinci ori pe saptamana, sunt mai putin susceptibili sa dezvolte
cancer de prostata, arata un studiu efectuat in Australia. Studiul s-a axat pe ejacularea in urma masturbarii, avand in
vedere ca prin sex barbatii pot lua diverse infectii care cresc si mai mult posibilitatea cancerului de prostata.
Studiul a fost realizat de catre Graham Giles, de la organizatia de Cancer Council of Victoria. Oamenii de stiinta au
studiat obiceiurile sexuale a 1079 de persoane cu cancer de prostata. Rezultatele lor au fost comparate cu rezultatele
a 1259 de barbati sanatosi.
Echipa a ajuns la concluzia ca, in masura in care ejaculeaza mai mult barbatii cu varste intre 20 si 50 de ani, cu atat
sunt mai putin susceptibili sa dezvolte cancer de prostata.

Giles subliniaza faptul ca efectul protector este mai mare pentru cei care se masturbeaza cel mai frecvent cu varste
cuprinse intre 20 si 30 de ani.

Ejacularea de material seminal reduce cu siguranta probabilitatea cancerului de prostata

In studiile anterioare, oamenii de stiinta au descoperit ca substantele cancerigene incep sa se dezvolte in prostata,
atunci cand un barbat nu ejaculeaza destul de frecvent.
Masturbarea nu este o asigurare ca esti in siguranta fata de cancerul de prostata, cu toate acestea, ejacularea de
material seminal reduce cu siguranta probabilitatea bolii.
Care este legatura intre masturbare si cancerul de prostata?
Si ce are de-a face prostata cu ejacularea in sine? Prostata secreta un fluid, alaturi de spermatozoizi, care ii
impiedica sa se lipeasca unul de altul si care activeaza sperma. Fluidul contine concentratii mari de zinc, fructoza,
acid citric si potasiu.
Graham Giles a declarat: "Este o ipoteza de stagnare prostatica. Cu cat eliberezi mai des conductele, cu atat ramane
mai putin lichid care sa dauneze celulelor din jur."

Sursa: sexgen.ro
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6. Afla esentialul despre cum sa faci sex anal
Sexul anal starneste reactii diferite: cei carora sexul anal nu li se pare niciodata suficient si cei care nu vor
nimic mai aproape de 10 metri de anusul lor.

Sex anal: de ce ne place?
Sexul anal va poate oferi amandurora senzatii incredibile de placere cu conditia de a fi facut cum trebuie. Cand
rectul este pregatit pentru penetrare, acesta va "inghiti" literlamente penisul si pur si simplu nu te vei mai satura de
placere.
In plus, tuturor ne place sa calcam peste tabu-uri si regulile stabilite de societate. Sexul anal este cu siguranta cate
putin din amandoua si exista o multime de prejudecati si stereotipuri legate de el. De aceea, e placut sa incerci ceva
ce nu multi oameni indraznesc sa faca. Nimeni nu stie despre asta si va fi un mic secret care te va apropia pe tine si
pe partener/a mai mult.
Sex anal: de ce nu ne place?
Daca nu e facut cum trebuie, sexul anal poate fi extrem de dureros pentru partener, deci nu te gandi niciodata la
sexul anal ca la o penetrare normala. In schimb, fii delicat si misca-te incet. Te sfatuim sa
folosesti prezervativ si mult lubrifiant. Aplica-l pana simti ca exagerezi si tine minte ca rectul nu are nici o sursa de
lubrifiere.

Sexul anal poate fi dureros daca nu suntem suficient de excitati si relaxati
Ca sa eviti durerea, nu te apropia de anusul partenerului (sau a partenerei, dupa caz) daca nu e complet excitat(a).
Inainte de a penetra, asigura-te ca sunteti amandoi relaxati si excitati: maseaza-i si saruta-i zona anala, se va simti
astfel in siguranta si relaxat. Nu uita ca o atmosfera relaxata e cheia pentru sexul anal fara dureri.
Totodata, femeile petrec mult timp pentru a fi curate, frumos mirositoare si sa arate perfect din toate punctele de
vedere. O singura incercare de sex anal le poate distruge aceasta imagine despre sine. Aceasta se poate aplica si in

cazul tinerilor parteneri, mai lipsti de experienta.
Sexul anal poate fi foarte neplacut din punct de vedere vizual, avand in vedere ca penisul poate iesi din anus
pregatit pentru o spalare zdravana (daca anusul nu a fost curatat in prealabil). Tine minte ca e normal sa se intample
asta pentru ca scopul principal al rectului e cu totul altul. Un dus anal serios poate rezolva o asemenea problema.
Poti incerca chiar sa incluzi baia in preludiul pentru sex anal.
Pozitii pentru sex anal
Sexul anal se poate practica si in asa-numita pozitie "doggy-style / in patru labe". Daca te afli in postura partenelului
receptor (pasiv) si ai destula experienta, esti relaxat si excitat indeajuns, surprinde-ti partenerul cu noi pozitii, cum ar
fi cea a misionarului, in care iti ridici picioarele putin mai mult in aer astfel incat penisul sa ajunga la anus mai usor.
La fel de bine puteti incerca pozitia lingura sau pe la spate. Arata-i ca anusul tau e gata pentru tot felul de pozne. La
sfarsit, surprinde-l urcandu-te deasupra lui, astfel incat tu vei putea conduce miscarile penisului in anus si vei stabili
profunzimea si ritmul de penetrare.

Incearca mereu pozitii noi, chiar daca e vorba de sex anal
De asemenea, poti sta fata in fata sau cu spatele la partener. Iti sugeram sa stati fata in fata pentru ca aceasta
pozitie ii va permite sa iti stimuleze pieptul, abdomenul si, fireste, organul genital. Incearca sa nu folosesti aceeasi
pozitie pe care amanadoi ati exersat-o prea mult timp.
Jucariile sexuale anale
Indiferent ca sexul anal devine din ce in ce mai popular sau nu, adevarul este ca joaca anala (care include atat
penetrarea, cat si stimularea exterioara sau a oricarei parti a anusului) este un mod sigur si sanatos de a-ti extinde
explorarea erotica.
Joaca anala se concentreaza pe placerea atat fizica, cat si psihologica si pentru multi oameni deschide noi cai ale
sexualitatii lor, lucru ce are impact asupra tuturor aspectelor legate de viata lor sexuala. Pentru altii e doar ceva ce au
incercat.
Un mod minunat de a explora joaca sexuala anala este prin utilizarea jucariilor sexuale anale. Exista insa unele

probleme de siguranta in ceea ce priveste jucariile sexuale anale pe care trebuie sa iei in calcul. Totodata, iti
recomandam sa folosesti numai jucarii proiectate special pentru stimularea anala.

Cand folosesti jucarii sexuale, trebuie sa tii cont de masurile de siguranta

Sfaturi privind alegerea si utilizarea jucariilor sexuale anale
- daca nu stii de unde sa incepi, este intotdeauna bine sa alegi ceva mic, incet si sa folosesti mult lubrifiant;
- lubrifiantele groase tind in general sa fie mai bune pentru joaca anala deoarece rezista mai mult decat cele subtiri
care se intind usor;
- multe jucarii anale prezinta o curba conceputa pentru stimularea prostatei, care poate fi utilizata si de femei pentru
stimularea punctului G;
- repetam problema de siguranta principala si anume, foloseste numai jucarii cu o baza mai groasa pentru a preveni
alunecarea acesteia in rect si asigura-te ca este fina si fara striatii de orice fel.

Sursa: sexgen.ro
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7. Invata sa masezi punctul G masculin!
Punctul G masculin e un alt nume pentru prostata. Ai vrea sa inveti cum sa-l gasesti?

Sesiune solo
Cea mai usoara cale e masturbarea. Desi multi barbati poate nici nu vor sa auda despre penetrarea propriului anus,
drumul spre prostata e posibil doar prin "inelul de foc". Poti sa folosesti un vibrator ca ajutor pentru stimularea anala
sau bineinteles, un deget.
Dupa un dus, aseaza-te intr-o pozitie confortabila. Cel mai bine e sa te intinzi pe spate si sa-ti indoi genunchii.
Intrucat singurul scop al masturbarii e placerea, trebuie sa ai rabdare si sa folosesti foarte mult lubrifiant. In timp ce iti
stimulezi penisului, introdu incet vibratorul sau degetul in anus. Relaxeaza-te, dar in acelasi timp incearca sa-ti mentii
nivelul de excitare. Alege adancimea, viteza si directia penetrarii doar pe baza propriei tale placeri si relaxari.
Prostata poate fi simtita in apropierea penisului. Directia potrivita este indicata de o placere intensa. Pentru o placere
mai mare, incearca sa-ti contracti muschii pelvisului. Mai devreme sau mai tarziu vei ajunge la orgasm sau la
orgasme multiple.
Intensitatea unui orgasm obtinut prin stimularea prostatei e considerata mult mai mare decat cea a unui orgasm
obisnuit obtinut prin masturbare in timp ce te uiti la filmul tau porno favorit. Cand termini, fa un dus.

Stimularea zonei prostatei poate duce la orgasme puternice

Stimularea asistata
Masajul prostatei poate fi un joc erotic de cuplu. Partenerul tau poate sa te asiste in acest joc al auto-cunoasterii. Prin
urmare, continuarea acestui articol il va invata cum sa te ridice pe cele mai inalte culmi ale placerii.
Masajul exterior al punctului G
Masajul exterior al punctului G poate fi primul pas spre noile aventuri din viata ta sexuala. Un barbat care are
incredere totala in tine, poate fi totusi jenat cand mana ta ajunge foarte aproape de anusul lui. Pe langa prejudecata
sexului anal, multi barbati sunt de asemenea ingrijorati si de igiena si de anumite senzatii pe care nu le gasesc
placute. Insa acestea pot fi percepute astfel doar din lipsa experientei.
Asadar, un masaj exterior al punctului G este foarte potrivit pentru a-l obisnui pe partenerul tau cu aceste senzatii.
Incepe masajul cautand zona dintre anus si testicule. E bine sa folosesti multa saliva sau lubrifiant. Incearca sa faci
miscari circulare si sa apesi usor, apoi creste presiunea si schimba ritmul miscarilor. Daca persisti, corpul lui se va
obisnui si senzatiile vor inceta sa mai fie neplacute.
Nu uita nici de stimularea restului corpului si de cea orala. Da-i timp partenerului tau sa se obisnuiasca cu aceste
noi senzatii. Scopul masajului nu este orgasmul, ci doar cresterea intensitatii acestuia. Masajul punctului G masculin
intensifica orgasmul in trei directii: mareste frecventa contractiilor si pulsatiilor uretrei si contracta prostata si muschii

pelvieni.
Este foarte important ca acest masaj sa fie delicat si atent. Trebuie sa ai unghiile curate si sa folosesti doar
buricele degetelor. Daca vrei sa faci miscari mai ample, indoaie-ti aratatorul si degetele mijlocii si strange-le
impreuna. Foloseste lubrifiant si efectueaza miscari ample de la anus spre testicule cu toata suprafata incheieturilor.
Daca ai un vibrator la indemana, e recomandat sa-l folosesti pentru a te ajuta la masaj. Oricat de neobisnuit ar suna,
daca nu incercati, n-o sa stii niciodata ce senzatii puteti experimenta.

Iata cum se maseaza punctul G masculin

Masajul intern al punctului G
Un masaj interior al punctului G presupune ca trebuie sa te apropii cat se poate de mult de prostata. Acest masaj
se poate face cel mai usor prin anus. Sunt insa cateva probleme aici. Evident, igiena e de baza. E recomandabil sa
folosesti o pereche de manusi din latex, unse din belsug cu lubrifiant pe baza de apa. Daca te hotarasti sa nu
folosesti manusi, lubrifiaza-ti degetele cat se poate de mult si nu uita de igienizarea mainilor.
E bine sa-ti pregatesti incet partenerul pentru acest moment. Maseaza-i mai intai testiculele. Apoi, aparent
neintentionat, strecoara-i degetul lubrifiat in anus. O senzatie umeda in anus este foarte placuta pentru un barbat si
este suficient pentru a-si relaxa muschii.
Odata ce ai umezit zona, e bine sa introduci degetul in anus prin miscari circulare. Asteapta pana partenerul tau se
relaxeaza complet si poate accepta degetul in anus fara mari probleme. Asta iti va spune ca esti pe drumul cel bun.

Cand iti trage degetul inauntru, incepe sa-l indoi incet, si sa masezi peretii interiori ai anusului. Vei simti prostata de
marimea unei nuci pe peretele opus.
Cand partenerul tau e aproape de orgasm, fii atent ca acesta va fi foarte puternic si sfincterul va avea contractii
foarte puternice. In acest moment trebuie sa incepi sa-ti retragi foarte, foarte incet degetul, fara sa-l fortezi sa iasa.
Poti sa folosesti si un mini vibrator in locul degetului, acesta nu va face decat sa mareasca placerea.

Felicitam pe oricine a incercat deja sa descopere punctul G masculin, fiind atat de curajos si inventiv in explorarea
propriilor placeri

Sursa: o compilatie intimatemedicine.com / sexgen.ro
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Sex protejat - trebuie sa discutam. Cum vine asta?
Ma uit pe site-urile destinate cunoasterii de posibili parteneri sexuali, cum ar fi Romeo. Acolo pe propriul profil poti sa
raspunzi printre alte detalii despre tine si la intrebarea daca faci sex protejat.
Ideea e buna sa poti sa dai din timp si aceasta informatie, cei care iti viziteaza profilul pot vedea din start ca vrei sa
faci doar sex protejat de exemplu si asta poate fi de ajutor daca esti mai rusinos si iti vine mai greu sa intrebi un
partener daca foloseste sau nu prezervativul.
Ceea ce nu inteleg eu prea bine este optiunea pe care o vad la multi tipi gay: la sex protejat scrie "Trebuie sa
discutam". Eu sunt putin confuz. Inteleg foarte bine sa spui sincer ca da, folosesc mereu prezervativul sau sa
recunosti ca nu te intereseaza riscurile si vrei sa iti joci sanatatea la loterie facand sex fara prezervativ.
Insa nu inteleg ce poate fi "de discutat" despre asta. Abia ai cunoscut pe cineva, nu stii mai nimic despre el si cu
toate astea esti dispus sa iti dai cu presupusul ca daca arata bine sau se imbraca de firma sau merge la sala (sau aia
chiar e poza lui) - asta inseamna neaparat ca e perfect sanatos?
Exista multe infectii cu transmitere sexuala cum ar fi HIV care nu au nici un fel de simptoma. Pur si simplu uitandu-te
la cineva CHIAR NU AI CUM sa iti dai seama daca cineva este seropozitiv sau nu. Mai mult, tinand cont ca jumatate
din barbatii care fac sex cu alti barbati in Romania nu si-au facut niciodata un test HIV, e foarte posibil ca nici macar
celalalt sa nu stie ca e infectat.
Asa ca nu trebuie sa astepti sa iti spuna celalalt daca e sanatos sau nu. E viata ta, e sanatatea ta si nu exista nici o
scuza ca sa nu ai grija de tine. Chiar daca celalalt arata ca un zeu de frumos sau daca ai baut cu un pahar mai mult
decat de obicei, nu cred ca merita sa iti risti sanatatea pentru cateva minute de placere.
Asa ca te intreb, ce e de discutat? Fii tu cel cu mai mult curaj si spune-i ca vrei sa folosesti prezervativul cand faceti
sex. Nu mai lasa lucrurile la voia intamplarii si apoi sa ridici din umeri ca iar te-ai lasat dus de val.
Daca ai grija de tine si iti pasa de sanatatea ta, schimba-ti pe profiluri la sex protejat si spune "Da". Iar atunci cand te
duci la o intalnire care crezi ca ar putea ajunge prin pat, asigura-te ca ai la tine un prezervativ si gel lubrifiant pe baza
de apa!

http://www.eusunttu.ro/sanatate/sex-protejat-trebuie-sa-discutam-cum-vine-asta

Pastreaza-ti prostata sanatoasa
Pastreaza-ti prostata sanatoasa: dieta
Poti sa-ti pastrezi prostata sanatoasa consumand multa soia, orez si legume cat mai crude deoarece acestea contin
hormoni care reduc efectul dihidrostestosteronului produs de decaderea testosteronului, ce are legatura cu marirea
prostatei.
Nucile, semintele si alimentele din cereale integrale contin substante care reduc fluxul de sange din prostata,
umflarea si inflamarea acesteia. Ele ajuta, prin urmare, in cazul prostatitei ce face erectia si urinarea dificile.
Pastreaza-ti prostata sanatoasa: produsele lactate nu sunt recomandate
Iti afecteaza prostata daca dieta ta include multe produse lactate. Elvetia este una dintre tarile in care oamenii
mananca cele mai mari cantitati de produse lactate si este clasata printre primele in ceea ce priveste decesul cauzat
de cancerul la prostata.
Este, de asemenea, cunoscut faptul ca produsele alimentare care contin multa sare si grasimi dauneaza
organismului. Dr. Dean Ornish recomanda un regim alimentar adecvat pentru a-ti pastra prostata sanatoasa, precum
si pentru a preveni dezvoltarea celulelor canceroase.
Pastreaza-ti prostata sanatoasa: exercitii
Exercitiile te pot ajuta sa-ti pastrezi prostata sanatoasa. Pozitiile yoga sunt foarte potrivite deoarece scad presiunea
sangelui din prostata si pelvis. Daca vezica ta urinara este plina, trebuie sa eviti orice presiune fizica considerabila.
Urina poate provoca iritatii si infectii daca se duce inapoi in glanda. La fel se intampla in cazul prostatei.
Pastreaza-ti prostata sanatoasa: zona crepusculara
Prostata este stimulata sau masata prin deschiderea anala. In acest fel, poti impusca doi iepuri dintr-o lovitura - te
rasfeti cu placere si iti pastrezi prostata sanatoasa. Combina placerea cu utilul si incearca sa faci lucruri noi cu
partenerul tau. Puteti incerca "sex" anal cu un stimulator de prostata pe care il puteti achizitiona de la un sex shop.

http://www.eusunttu.ro/sanatate/pastreaza-ti-prostata-sanatoasa

Ce inseamna daca am sperma rosie, galbena sau verde?

In cazul in care materialul tau seminal are un aspect de culoare rosie sau maro, este posibil ca un vas de sange sa
se fi spart in prostata.
Acest lucru se poate intampla in cazul unei ejaculari normale si, in termen de o zi sau doua, materialul seminal ar
trebui sa revina la culoarea normala.
In cazul in care sperma este colorata pentru mai mult de cateva zile, ar trebui sa mergi la doctor. Sangele persistent
in materialul seminal poate rezulta in urma unor infectii, traume si, rareori, cancer.
Materialul seminal obisnuit poate avea o culoare aproape alba sau usor galbuie. Materialul seminal cu o culoare
pronuntata de galben sau verde poate indica o infectie, probabil din cauza unei boli cu transmitere sexuala numita
gonoree.
Mergi la medic pentru analizele necesare. In cazul in care materialul seminal are alta culoare din cauza infectiei cu
gonoree, tratamentul cu antibiotice este necesar.

http://www.eusunttu.ro/sanatate/ce-inseamna-daca-am-sperma-rosie-galbena-sau-verde

Cum sa ai un penis frumos si sanatos
Penisul este un organ foarte important pentru barbati si functia sa nu este limitata doar la viata sexuala si
reproducere, ci este de o importanta esentiala pentru supravietuire. De aceea, este foarte important sa ai grija de
penis si sa il pastrezi sanatos, astfel incat sa continue sa serveasca scopului sau. Stii cum sa-ti pastrezi un penis
sanatos?
Este indepartarea parului pubian importanta pentru un penis sanatos?
Indepartarea parului pubian are efecte pozitive asupra starii de sanatate a penisului tau, deoarece prin acest lucru
umiditatea din zona pubiana se reduce, ceea ce impiedica dezvoltarea bacteriilor. In plus, este mult mai usor sa iti
examinezi testiculele, lucru important pentru descoperirea timpurie a cancerului.
Totodata, penisul tau va arata mai mare daca nu va fi inconjurat de par si unii barbati sustin ca sensibilitatea in timpul
actului sexual creste.
Esti ingrijorat de durerea neplacuta?
Cel mai simplu mod de a elimina parul pubian este epilarea zonei, dar este adevar si faptul ca acest tip de procedura
poate fi destul de dureroasa. Daca nu esti destul de dornic sa iti smulgi firele de par, poti decide sa le razi. Trebuie sa
fii atent in timp ce faci asta, deoarece o miscare gresita cu aparatul de ras poate cauza leziuni. Dupa operatiune, nu
uita de igiena - foloseste aparate de ras de unica folosinta si nu le imparti cu partenera.
Igiena corespunzatoare este necesara pentru un penis sanatos
Penisul este un organ sensibil astfel incat nu este nevoie sa il freci prea dur sau sa folosesti prea mult sapun. Este
suficient sa il clatesti cu apa caldura si sapun bland, usor parfumat. In cazul in care penisul nu este circumcis, va
trebui sa misti preputul pentru a ajunge si a spala glandul penisului, dar nu folosi sapun. Usuca intreaga zona cu un
prosop curat, moale. Spalatul prea rar sau prea des nu este recomandat pentru un penis sanatos deoarece poate
provoca balantita sau inflamarea glandului penisului. In cazul in care ti se intampla acest lucru, spala penisul cu apa
calda si sarata. Daca starea nu se imbunatateste, ar trebui sa vizitezi un medic.

Pentru un penis sanatos este important sa il examinezi in mod regulat
Auto-examinarea iti poate salva viata!
Pentru a avea un organ sexual sanatos este imporant sa iti examinezi in mod regulat penisul si testiculele. Acest
lucru inseamna ca ar trebui sa acorzi o atentie suplimentara penisului aproximativ o data pe luna si sa cauti posibile
semne canceroase si semne ale bolilor cu transmitere sexuala.
Acorda atentie deosebita:
- oricarei secretii neobisnuite a penisului;
- oricarei schimbari de miros si/sau culoare a materialului seminal;
- sangelui din urina sau sperma, in special culorii inchise a urinei;
- durerilor din abdomenul inferior sau din zona pubiana;

- aparitiei durerilor in timpul actului sexual, ejacularii sau urinarii;
- ranilor mici, umflaturilor sau excrescentelor pubiene ori din zona inconjuratoare.
Nu intra in panica in cazul in care se produce o mica schimbare, deoarece nu toate modificarile sunt periculoare si
unele dintre ele sunt complet tratabile, dar vei sti sigur numai daca vei merge la doctor. Prin urmare, toate
modificarile de mai sus ar trebui sa fie un motiv suficient pentru a vizita un doctor.

Sursa: sexgen.ro
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De ce ?
Boala SIDA se declanseaza cel mai frecvent la cativa ani dupa infectia cu virusul HIV. Faptul de a fi
sanatos nu inseamna ca esti HIV-negativ. O depistare precoce este importanta pentru :




A trai cat mail mult si cat mai bine (calitate buna a vietii)
A beneficia de informare cat mai devreme, prin consiliere.
A beneficia de un tratament cat mai devreme posibil
Cand ?
 Dupa o situatie de risc (contact sexual neprotejat, multipli parteneri sexuali, consum de droguri
injectabile sau daca ti-ai facut un tatuaj) este important sa stii pentru tine, dar si pentru
partenerul/partenera ta.
 Daca doresti sa ai relatii sexuale cu partenerul/partenera ta fara prezervativ.
 Daca ai (avut) o boala cu transmitere sexuala ( ex: sifilis, gonoree) sau tuberculoza
Cum ?
 Testul HIV se poate face gratuit si confidential in cadrul Sistemului National de Asigurari de Sanatate,
respectiv in toate centrele de testare ale Directiilor de Sanatate Publica Judetene si din Bucuresti, cat
si in toate spitalele de Boli Infectioase.
 Testul HIV utilizeaza cel mai adesea o proba de sange, recoltata din vena.
 In cazul unei expuneri de risc, este recomandat consultul imediat de catre un medic infectionist. Acesta
va recomanda repetarea testului la 3 si 6 luni.

CAI DE TRANSMITERE

CAI DE TRANSMITERE A INFECȚIEI HIV
Principalele căi de transmitere:
1. Sexuală
2. Administrare intravenoasa de droguri, cu ace reutilizate, folosite în prealabil de o persoană HIV
+
3. Verticala (mama-copil).
4. Altele (mai rar) – transfuzii de sange netestat, contactul ranilor de pe tegumente si mucoase cu
sange infectat, muscaturi.
TERMENI UTILI: CD4, VIREMIE,TRATAMENT ANTIRETROVIRAL

Pentru a se putea replica (înmulți) HIV trebuie sa patrunda in interiorul unor celule(limfocite – celulele
albe), dupa ce in prealabil s-a legat de receptorii CD4 existenti pe suprafata acestora. Exista mai multe
tipuri de celule cu astfel de receptori dar dintre ele cele mai importante sunt limfocitele T CD4+ (subtip
de leucocite). Ele sunt implicate in apararea organismului fata de infectii si scaderea lor in cursul infectiei
HIV predispune pacientul la asa numitele infectii oportuniste- o serie de infectii
virale/bacteriene/parazitare care „profita” de scaderea imunitatii. In general, pacientii cu limfocite CD4>
500/mmc nu prezinta risc de infectii oportuniste.Pentru unele infectii riscul apare atunci cand CD4 scade
sub 200/mmc, in timp ce pentru altele acesta apare atunci cand CD4 este sub 100/mmc.
Valoarea normala a limfocitelor CD4= 500-1400 celule/mmc.
Variabilitatea numarului de limfocite CD4 – exista variatii in cursul aceleiasi zile (numar maxim dimineata,
minim seara), aceleiasi luni sau chiar de la un anotimp la altul. Se considera ca o modificare a numarului
de limfocite CD4 este semnificativa daca intre 2 determinari exista o diferenta de aproximativ 30%( in
numarul absolut de celule).










Factori care pot influenta numarul de limfocite CD4:
infectii- scaderi modeste in diverse infectii acute;
medicamente: cortizon, interferon- produc scaderea numarului absolut de limfocite CD4;
alcoolul- abuzul duce la scaderea CD4 dar numarul de celule creste dupa oprirea consumului;
conditii/boli cronice – splenectomia (indepartarea chirurgicala a splinei), sarcina,ciroza hepatica – se
asociaza cu modificarea numarului de limfocite CD4;
Important de precizat – întrucat limfocitele CD4 sunt subtipuri de leucocite (celule din sange cu diverse
functii, denumite si globule albe), factorii care produc o crestere/scadere a numarului de leucocite vor
duce si la o „falsa”modificare a numarului de limfocite CD4. In aceste situatii, pentru aprecierea
imunitatiieste mai util procentul de CD4 (care ramane neschimbat chiar daca numarul de leucocite
creste/scade).
Monitorizarea CD4 in infectia HIV este importanta pentru:
inceperea tratamentului antiretroviral
inceperea profilaxiei pentru infectiile oportuniste
urmarirea raspunsului la tratament
aprecierea prognosticului in stadiile avansate ale bolii
Intervalul de monitorizare a CD4: in general se face o determinare la diagnostic apoi la 3-6 luni de la
inceperea tratamentului; pentru pacientii aflati sub tratament antiretroviral si cu evolutie buna, se
recomanda determinarea CD4 la 6 luni.
Viremia – reprezinta cantitatea de virus din sange (de fapt numarul de particule virale) si se exprima
ca numar de copii/ml; este un parametru util pentru initierea tratamentului si urmarirea eficientei acestuia.
In cursul infectiei, viremia are initial valori foarte mari(in infectia acuta), scade sub actiunea sistemului
imun pana la un anumit nivel (set point),pentru a ajunge din nou la valori mari in stadiile avansate ale
infectiei-vezi capitolul EVOLUTIA NATURALA. In general, viremiile cu valori peste 100000 copii/ml se
considera viremii mari iar cele <10000 (uneori<5000), viremii mici.
Sub tratament antiretroviral eficient, se obtine viremie nedetectabila in sange- definita ca un numar de
copii/ml < 50 (<40-75,functie de tehnica de lucru)- exprimarea rezultatului depinzand de tehnica de
laborator utilizata. Scopul principal al tratamentului este mentinerea in timp a unei viremii nedetectabile;
acest lucru are drept consecinta si o mentinere a unui nivel crescut de CD4.
Chiar daca viremia este nedetectabila in sange, se considera ca totusi exista un risc de transmitere
intrucat virusul poate fi prezent in sperma si secretii genitale (vaginale/rectale). In consecinta, pentru
protejarea partenerului si pentru impiedicarea transmiterii, se recomanda utilizarea prezervativului in mod
constant si corect.




Factorii care pot influenta viremia:
Vaccinarile (ex vaccinarea antigripala).
Infectiile concomitente cu determinarea viremiei (ex tuberculoza,sifilisul).
In aceste doua situatii se produc cresteri tranzitorii ale viremiei; diferente in valorile viremiei pot aparesi in
cazul folosirii de metode de lucru(de laborator) diferite.

Blips – reprezinta cresteri mici(cu valori de pana la 500 copii/ml) si tranzitorii ale viremiei la pacienti aflati
sub tratament antiretroviral eficient; pentru a se putea spune ca o viremie reprezinta un blip, ea trebuie
obligatoriu sa fie precedata si urmata de viremii nedetectabile.Se recomanda repetarea unei viremii la 4
saptamani de la viremia considerata blip. Se considera ca blips-urile nu reprezinta un esec al
tratamentului in curs dar trebuie urmarita in timp evolutia viremiei.
Tratament antiretroviral – medicamente utilizate pentru oprirea inmultirii retrovirusurilor -categorie din
care face parte si HIV; mai multe informatii-in capitolul TRATAMENTUL INFECTIEI HIV

EVOLUTIA INFECTIEI
EVOLUTIA NATURALA A INFECTIEI HIV – IN LIPSA TRATAMENTULUI ANTIRETROVIRAL
Dupa patrunderea virusului in organism- pe caile enumerate- infectia urmeaza o serie de etape cu durata
variabila, unele insotite de simptome, altele asimptomatice.
Infectie acuta – HIV se leaga de limfocitele CD4 locale ( de la locul de infectare); se inmulteste in
interiorul acestora, le distruge, apoi patrunde si in limfocitele CD4 din sange; prin sange, virusul se
raspandeste si in alte organe. In aceasta etapa, limfocitele CD4 scad iar cantitatea de virus din
sange(viremia) este foarte mare. Dupa aproximativ 6 luni de la infectare, datorita raspunsului imun al
organismului ( care distruge o parte din virusul circulant), viremia atinge un nivel stabil iar numarul de
celule CD4 creste, fara sa se ajunga insa la nivelul de dinaintea infectarii HIV. Unii pacienti aflati in
aceasta etapa pot prezenta simptome – febra,marirea ganglionilor,eruptie cutanata, dureri
musculare/articulare,durere de cap. Simptomele apar la 2-4 saptamani de la infectare si dureaza
cateva zile/saptamani. Important de retinut – datorita cantitatii mari de virus prezentă in sange,
pacientii aflati in aceasta etapa prezinta un risc foarte mare de transmitere a virusului.
 Infectie cronică
 Infectie asimptomatica – urmeaza dupa prima etapa si este numita si perioada de latență deoarece
virusul este prezent si se inmulteste in organism dar nu apar simptome (sau sunt de o intensitate
scazuta). In general este prezenta o marire in dimensiuni a ganglionilor limfatici. Viremia are valori mai
mici comparativ cu cele din infectia acuta ( un nivel relativ stabil care se mentine in timp,cu mici
cresteri) iar CD4 scade in medie cam cu 50 celule/mmc/an.In lipsa tratamentului antiretroviral, aceasta
etapa poate dura aproximativ 10 ani. Important de retinut – chiar daca nu exista simptome si
viremia are valori mai mici, pacientii aflati in aceasta etapa pot transmite virusul.
 Infectie simptomatica - in lipsa tratamentului, infectia progreseaza spre stadiul de SIDA-in care CD4
scade, ajungand sub 200 celule/mmc iar viremia creste din nou la valori foarte mari. Scaderea
imunitatii duce la aparitia infectiilor oportuniste si a unor neoplazii ce reprezinta de fapt bolile definitorii
ale SIDA ( (toxoplasmoza,encefalopatiaasociata HIV,candidoza esofagiana/traheobronsica,pneumonia
cu Pneumocystis jiroveci, limfoame, sarcomul Kaposi etc). Pacientii cu valori ale CD4<200/mmc,
indiferent de prezenta sau absenta simptomelor, sunt incadrati in stadiul de SIDA-vezi capitolul
STADIALIZARE
In lipsa tratamentului, se ajunge la complicatii si e recomandat sa ei tratamentul intrucat poti
duce o viata normala.
Pacientii cu viremie nedetectabila sub tratament si valori normale ale CD4 pot avea o durata de
supravietuire comparabila cu a persoanelor ne infectate HIV.
FACTORII DE RISC PENTRU TRANSMITEREA INFECTIEI HIV
 Viremia inalta – s-a constatat o rata mai mare de transmitere in infectia acuta si in stadiile avansate de
boala – etape in care exista cantitati mari de virus in sange si secretii(sperma,secretii genitale)
 Prezenta leziunilor genitale ulcerate (sifilis,herpes; existenta unor „rani” la nivel penian sau anal
favorizeaza transmiterea virusului).
 Numarul mare de parteneri sexuali, sex anal neprotejat cu partener cu status HIV necunoscut (risc mai
crescut pentru partenerul pasiv )
 Lipsa circumciziei- favorizeaza transmiterea virusului, mai ales pe cale heterosexuala
 Factori genetici- nu sunt analize de laborator de rutina.


Important de retinut – desi virusul nu se transmite prin simpla convietuire cu un partener seropozitiv, in
cadrul unei familii trebuie respectate cateva reguli pentru evitarea contactului sange-sange (obiecte de uz
personal/ace ce pot fi contaminate cu sange). Exemple:



periuta de dinti, lama de ras, forfecuta de unghii- strictpersonale;
acele de seringa/canulele folosite trebuie depozitate in containere speciale(nu se introduc in ambalajul
de plastic initial )
STADIALIZAREA PROGRESIEI BOLII
Clasificarea stadiului bolii, elaborata in 1993, ia in considerare criterii clinice (prezenta unor boli sau
cancere) și valoarea CD4.

CD4

A-asimptomatic sau infectie
acuta

B-simptomatic, dar nu A
sau C

C- boli definitorii de
SIDA

>500/mmc(≥29%)

A1

B1

C1

200 – 499/mmc (14-28%)

A2

B2

C2

< 200/mmc (<14% )

A3

B3

C3

Toti pacientii aflati in categoriile A3,B3 si C1-C3 sunt considerati a fi in stadiul de SIDA. Ca regula
generala, stadializarea se adapteaza la progresia bolii de exemplu- daca un pacient a fost incadrat la
momentul diagnosticului intr un stadiu dupa CD4 si criteriile A,B, iar ulterior CD4 scade (nivel 2 sau 3) si
apare o boala din alta categorie (ex tuberculoza-stadiul C), chiar daca va primi tratament pentru boala
nou aparuta si aceasta se vindeca, va ramane in stadiul nou (nu se reclasifica la stadiul precedent).
DIAGNOSTICUL INFECTIEI HIV – se bazeaza fie pe detectia anticorpilor specifici in ser/plasma fie, in
situatii particulare (stadii avansate ale infectiei HIV/infectie acuta/nou nascuti din mame HIV +) pe
demonstrarea prezentei virusului(calitativ sau cantitativ=viremie).Detectia anticorpilor este cea mai
utilizata metoda si se realizeaza prin teste de screening (triaj) si de confirmare.
Testele de screening (teste Elisa de generatia 3, teste rapide) detecteaza anticorpii specifici produsi
de organism ca raspuns la prezenta unor proteine din structura HIV; acesti anticorpi apar la aproximativ
3-6 saptamani de la infectare.
Testele Elisa de generatia 4 au capacitatea de a detecta in plus si o proteina specifica HIV=antigenul
p24; intrucat acesta apare in sange inaintea anticorpilor, testele de generatia 4 permit un diagnostic mai
rapid al infectiei acute (comparativ cu cele de generatia 3).
In general, un rezultat ”reactiv” la un test de screening trebuie confirmat de un al doilea test (termenul
reactiv indica faptul ca este necesar un al doilea test pentru confirmare).Un test „non reactiv” semnifica
un test negativ (nu exista infectie).
Testele rapide – determina prezenta anticorpilor(in sange/fluid oral)in aproximativ 15-30 minute. Desi nu
pot detecta infectia acuta, ele sunt utile pentru un diagnostic rapid (ex- testare postexpunere, pentru a sti
daca persoana expusa este deja infectata si pentru testarea persoanei sursa); nu se stabileste
diagnosticul doar pe baza lor.
Testele de confirmare – desi nu este singurul, cel mai utilizat test este Western Blot. Acesta se
bazeaza tot pe evidentierea unor anticorpi produsi in organism impotriva unor proteine din structura HIV;
acestea sunt separate (in functie de greutatea lor moleculara) printr un procedeu (electroforeza) iar
cuplarea lor cu anticorpii din ser va duce la aparitia unor modele (pattern-uri) de reactivitate, cu benzi
pozitive corespunzatoare unor proteine HIV.
Se considera test Western Blot:
 pozitiv – daca sunt pozitive 2 benzi majore din 3(anumite proteine din invelisul viral);
 nonreactiv- daca nu sunt benzi pozitive;
 indeterminat(nu are criterii de pozitiv sau negativ)-daca pattern ul obtinut este diferit de cel major; se
repeta WB la o luna; daca va fi tot indeterminat- se determina viremia.
Western Blot este utilizat pentru confirmarea testelor de screening” reactive”.

In Romania, pentru diagnosticul infectiei HIV se efectueaza 2 teste de screening (daca primul este
„reactiv”, se repeta) si un test de confirmare. In situatia unui test de screening reactiv urmat de un test
Western Blot pozitiv, se stabileste diagnosticul de infectie HIV.
O situatie particulara in privinta algoritmului (modalitatii) de diagnostic o constituie infectia acuta – vezi
capitolul Evolutia Naturala a infectiei HIV. Pentru a suspiciona o infectie acuta trebuie sa existe
o expunere la risc(contact sexual neprotejat cu partener HIV+ sau cu partener cu status necunoscut in
ultimele 2 -6 saptamani,utilizare in comun de ace contaminate cu sange) si semne si
simptome neexplicate altfel, compatibile cu sindromul retroviral acut (febra, marirea ganglionilor, dureri
de cap, musculare,varsaturi, eruptie cutanata). Infectia acuta se produce la aproximativ 2-4 saptamani de
la expunere ( posibil si de la 5 pana la 30 zile),iar pentru diagnostic se face un test de screening (de
preferat Elisa de generatia 4) si viremia. Daca testele de screening sunt negative/indeterminate si
suspiciunea de infectie acuta este mare, se efectueaza viremia- care in general are valori foarte mari;
daca viremia are valori mici (< 5000 copii/ml) si testele de screening sunt negative, trebuie repetate toate
determinarile, pentru excluderea unui rezultat fals pozitiv.
Desi rare, exista situatii particulare in care pot aparea rezultate fals pozitive/negative ale testelor de
screening; in unele situatii eroarea este datorata unor situatii particulare (boli/vaccinari), in alte cazuri- de
testul folosit.
Rezultate fals pozitive – desi testul pentru HIV este pozitiv, nu este o infectie reala.
erori tehnice
hipergamaglobulinemii- cresteri nespecifice ale anticorpilor produsi in organism
vaccinare antigripala- reactii incrucisate cu testele de diagnostic HIV
vaccinare anti HIV(in studii)- au in sange anticorpii administrati prin vaccin
Rezultate fals negative – testul pentru HIV e negativ dar exista infectie
 testare in perioada de „fereastra”= intre momentul expunerii si aparitia anticorpilor
 erori tehnice
 infectie cu HIV2- pentru testele care detecteaza numai HIV1
 infectie acuta concomitenta cu VHC – exista o productie intarziata de anticorpi anti HIV
 persoanele care primesc profilaxie postexpunere- acelasi motiv ca mai sus
 tratamente imunosupresoare- scad raspunsul imun deci si sinteza de anticorpi
 hipo/agamaglobulinemii congenitale sau induse de diferite medicamente- scad capacitatea
organismului de a produce anticorpi
 stadiile avansate ale infectiei HIV- productie insuficienta de anticorpi
 teste cu sensibilitate scazuta
Western Blot indeterminat (nu indeplineste criteriile de pozitiv sau negativ) –există două posibilitati:
Probabil infectie HIV reala:
 perioada de aparitie a anticorpilor
 infectie cu HIV2
 erori tehnice
Probabil HIV negativ:
 vaccinare antigripala,anti hepatita B
 infectii virale acute
 hepatita alcoolica/boli cronice hepatice
 boli hematologice maligne
 prezenta unor anticorpi care reactioneaza cu componentele folosite in testul WB(
politransfuzati,hemodializa cronica,boli autoimune, femei cu nasteri multiple)
 test RPR (pentru sifilis) pozitiv
 erori tehnice





VACCINARI

VACCINARI – pacientii seropozitivi sunt mai predispusi – fie datorita unei imunitati mai scazute , fie unui
grad de expunere mai mare- la anumite infectii ce pot fi prevenite prin vaccinare.
Indicatia de vaccinare si momentul efectuarii acesteia se stabileste individual- cu cat imunitatea este mai
buna, cu atat sansele de a avea un raspuns corespunzator la vaccin sunt mai mari.
Tip vaccin

Comentarii

Antigripal

-anual-la CD4> 200/mmc

Antihepatita A

-la cei care nu au avut boala- cu anticorpispecifici anti VHA tip
Ig G negativi

Antihepatita B

-doar pentru cei cu antigen HBs si anticorpi HBc negativirevaccinare (cu doza dubla, schema 0,1,6,12) daca raspunsul
nu e corespunzator(anticorpi HBs <10 UI/L)

Antipneumococica

-daca e disponibil,se prefera vaccinul13 valent(in loc de 23
PPV)

Antivaricela

-daca nu a avut varicela- anticorpi anti varicela tip Ig G negativcontraindicat la CD4<200

Vaccinare anti rubeola, oreion – contraindicata la CD4<200/mmc
Vaccinare anti febra galbena – contraindicata la CD4<200/mmc; importanta doar pentru calatorii in zone
de risc

TRATAMENT ANTIRETROVIRAL

TRATAMENT ANTIRETROVIRAL – combinatie de medicamente care actioneaza in etape diferite din
procesul de inmultire al virusului; rezultatul unui tratament eficient este oprirea acestui proces (viremie
nedetectabila in sange). Trebuie precizat ca tratamentul antiretroviral nu asigura vindecarea bolii.
Beneficiile tratamentului
 restabileste imunitatea cu cresterea nivelului de CD4
 permite controlulpe timp indelungat al inmultirii virusului
 scade riscul de aparitie a rezistentei
 previne transmiterea virusului
 asigura o calitate buna a vietii
Clase de tratament– exista 5 clase, in general se asociaza3 medicamente din 2 clase diferite .
Inhibitori nucleozidici/nucleotidici de revers transcriptaza(NRTI)

NRTI
Retrovir(Zidovudina, AZT)-cp de 300 mg

Epivir(Lamivudina) – cp de 150 mg

Doza/zi

Reactii adverse

Administrare

1 cpx2/zi

- Durere de cap-↓ in timp- Anemieoboseala,paloare-greata,varsaturi

Cu sau fara
alimente

2 cp/zi

-jena dureroasa in partea dreapta,sub
coaste si oboseala= cresteri ale
transaminazelor la cei cu hepatita
B+HIV,apar la intreruperea
tratamentului

Cu sau fara
alimente

Ziagen(Abacavir)-cp de 300 mg

2 cp/zi

-reactie de hipersensibilitate!!-vezi
mai jos

-cu alimente ↓
greata

Viread(Tenofovir)

1 cp/zi

-afectare rinichi-creste riscul de
fracturi(scade densitatea osoasa)

Cu alimente

Emtriva(Emtricitabina)

1cp/zi

Ca la Epivir

Cu sa fara
alimente

Combivir (Retrovir/Lamivudina)

1 cp x 2/zi

Ca la componente

Cu alimentescade greata

Kivexa (Ziagen/Lamivudina)

1 cp/zi

Ca la componente

Cu alimentescade greata

Truvada (Tenofovir/Emtricitabina)

1 cp/zi

Ca la componente

Cu alimente

Atripla (Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz

1 cp/zi

Ca la Stocrin

Pe stomacul
gol, seara; nu
imediat dupa
masa bogata
in grasimi

Videx (Didanozina) cp de 250 mg sau de 400
mg/zi

G<60 kg-1
cp(250
mg)/ziG>60
kg- 1cp(400
mg)/zi

-dureri abdominalediareeparestezii(amorteli,furnicaturi)
in maini si picioare

Pe stomacul
gol

Trizivir (Lamivudina/AZT/Ziagen)

1 cp x2/zi

Ca la componente

Cu alimente

Videx (Didanozina) – mai putin folosit in prezent
Zerit (Stavudina) – nu se mai foloseste
Precizare- pe stomacul gol= cu o ora inainte de masa sau la 2 ore dupa masa
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza (NNRTI)

NNRTI

Doza/zi

Reactii adverse

Administrare

-durere de cap-cosmaruri-ametelidepresie
-eruptie cutanata(roseata)
-crestere transaminaze
Stocrin (Efavirenz)
Viramune
(Nevirapine)- cp de
200 mg sau 400 mg
Intelence (Etravirina)cp de 100 mg

1 cp/zi

Pe stomacul gol,seara
la culcare

1 cp(200 mg) x 2/zi
sau1cp(400 mg)/zi

-Eruptie cutanata/reactie
dehipersensibilitate-vezi mai jos- jena
in dreapta,oboseala=cresteri ale
transaminazelor

Cu sau fara alimente

2 cp x 2/zi = 4cp

-eruptie cutanata-reactii adverse sistem
nervos central ca la Stocrin (dar mai
usoare)-greata-diaree

Cu alimente

Edurant (Rilpivirina)cp 25 mg

1 cp/zi

-depresie-insomnie-durere de caperuptie cutanata

Cu alimente

Complera

1 cp/zi

Ca la componente

Cu alimente

Edurant (Rilpivirina), Complera si Atripla – nu sunt disponibile in Romania
Inhibitori de proteaza (IP)
IP

Doza/zi

Reactii adverse

Administrare

Invirase(Saquinavir) cp de 500 mg

2 cp x 2/zi+Norvir 1
cp x2/zi = 6 cp

-greata-varsaturi-diaree

In decurs de 2 ore
dupa masa sau la
jumatate de ora
dupa sandwich

Kaletra(Lopinavir/Ritonavir)

2 cpx2/zi= 4cp

-diaree-greata-durere de cap

Cu alimente

-diaree(mai redusa )-eruptie
cutanata

Ca mai sus

Reyataz(Atazanavir) cp de 300 mg

1cp(300mg)/zi+
Norvir 100 mg/zi = 2
cp

-colorare in galben la nivelul
ochilor- litiaza renala(pietre la
rinichi)

Ca mai sus

Norvir (Ritonavir) cp de 100 mg

Doza variabila(o data
sau de 2 ori/zi)

-modificare gust-greata-diaree

Ca mai sus

Telzir (Fosamprenavir) cp de 700 mg

1 cp x2/zi +Norvir 1
cp x2/zi = 4cp

-diaree-eruptie cutanata

Ca mai sus

Aptivus (Tipranavir) cp de 250 mg

2 cpx2/zi +Norvir 2
cpx2/zi = 8 cp

-greata-diaree-cresterea
transaminazeloEruptie
cutanata

Cu alimente/dupa
masa

- 1 cp (600 mg)
x2/zi+ Norvir 1 cp
x2/zi = 4 cp-2 cp(400
mg)/zi+ Norvir1 cp/zila pacientii netratati
anterior=3 cp

Prezista (Darunavir) cp de 600 mg
sau de 400 mg

Kaletra (Lopinavir+Ritonavir) – singurul IP care are Norvir ul inclus
Norvir – se administreaza intotdeauna cu IP –o data/zi sau de 2 ori/zi, conform indicatiilor
Crixivan , Viracept (Nelfinavir) – nu se mai folosesc
Inhibitori de intrare (antagonisti de coreceptori si inhibitori de fuziune)

Celsentry(Maraviroc) cp de 150mg

Doza

Reactii adverse

Administrare

Doza dependenta de
restul schemei si de
interactiuni

-durere de capoboseala-greatadiaree

Cu sau fara alimente

-scaderea tensiunii
arteriale posturale
(in picioare)

Fuzeon(Enfuvirtide)

1 injectie subcutanata
x2/zi

Noduli la locul de
injectare

Inhibitori de integraza(II)

II

Doza

Reactii adverse

Administrare

Isentress(Raltegravir)cp 400 mg

1 cp x2 /zi

-cefalee-dureri
musculare

Cu sau fara alimente

Dolutegravir(Tivicay)cp 50 mg

1 cp/zi

-insomnie-cefaleeeruptie cutanata

Cu sau fara alimente

Dolutegravir (Tivicay) – nu este inca disponibil in Romania
Reactii adverse ale tratamentului si mod de administrare
Trebuie mentionat ca unele reactii adverse se atenueaza in timp (in cateva saptamani-maxim luni, ) in
timp sub ce altele se agraveaza si necesita intreruperea tratamentului. Este foarte important ca pacientul
sa nu ia de unul singur decizia de intrerupere a tratamentului ci va anunta medicul si acesta va stabili
atitudinea de urmat- fie tratament simptomatic(ex-pentru greata,diaree), fie intrerupere si schimbarea
schemei.
Reactii adverse frecvente– orice reactie adversa trebuie discutata cu medicul care va trateaza;
prezentul capitol , inclusiv tabelul de mai sus, nu pot inlocui citirea prospectului pentru fiecare
medicament!!
Mai trebuie mentionat ca aceeasi reactie adversa poate fi mai accentuata pentru unele medicamente
comparativ cu celelalte (ex dislipidemie,diaree)







greata si varsaturi- majoritatea
dislipidemie (modificari ale grasimilor in sange)–majoritatea
diaree – mai ales pentru inhibitorii de proteaza
lipodistrofie –apare in timp si consta inmodificarea distributiei tesutului grascu :
scaderea lui la nivelul obrajilor,feselor si membrelor = lipoatrofia
depunerea(cresterea) lui=lipohipertrofie predominant la nivelul cefei si spatelui (=ceafa de bizon),
abdomenului si sanilor.
Lipohipertrofie – mai frecvent pentru IP si Stocrin
Lipoatrofie – mai frecventa pentru NRTI(Zerit>AZT>Ziagen/Kivexa) Abacavir – 3-5% din pacienti pot
prezenta reactiede hipersensibilitate (in primele 6 saptamani de la inceperea tratamentului) care se
manifesta prin : febra, eruptie cutanata(roseata a pielii), greata, varsaturi, diaree,tuse si oboseala. Daca
aceste simptome apar si medicul banuieste o reactie de hipersensibilitate, se intrerupe tratamentul si
nuse mai reia niciodata. Se recomanda testarea antigenului HLA B5701(test de sange) inainte de
inceperea tratamentului- poate identifica pacientii predispusi la aceasta reactie.
HLA B5701 negativ – nu este exclus complet riscul de hipersensibilitate.
HLAB5701 pozitiv – nu se administreaza Ziagen/Kivexa/Trizivir.
Viramune – aproximativ 16% din pacientii care incep tratamentul pot prezenta eruptie cutanata, cu
severitate diferita de la caz la caz. Din acest motiv se prefera ca in primele 2 saptamani de tratament sa

se administreze o doza mai mica = doza de inductie (200 mg/zi). Dupa aceasta perioada se creste doza
la 400 mg/zi=doza obisnuita (in doua prize daca comprimatele sunt de 200 mg sau o data/zi daca sunt
comprimate de 400 mg ).Daca eruptia nu este severa si nu asociaza cu cresteri ale transaminazelor sau
cu semne generale(vezi mai jos) , se poate administra tratament specific pentru alergii si nu se intrerupe
Viramune. Reactia de hipersensibilitate , mult mai severa, consta in eruptie cutanata extinsa(uneori si
la nivelul mucoaselor), febra, oboseala si dureri musculare. Aparitiei reactiei de hipersensibilitate impune
oprirea tratamentului. Nu exista(deocamdata) test specific de predictie a reactiei de hipersensibilitate(ca
in cazul Abacavir). Cresterea transaminazelor (functie de valoare) asociata sau nu eruptie cutanata duce
la intreruperea tratamentului.
Sindromul de reconstructie imuna – serie de simptome ce apar in primele saptamani dupa inceperea
tratamentului antiretroviral.
 Asociaza frecvent febra si simptome determinate de localizarea unei alte infectii-cunoscute sau nu – la
momentul inceperii tratamentului antiretroviral(ex boli pulmonare- tuberculoza, pneumocistoza=
accentuarea tusei, retinita=scaderea vederii etc)
 Medicul curant va stabili diagnosticul (viremia trebuie sa scada cu 1 log10 copii/ml fata de valoarea
initiala) , atitudinea de urmat (ex-tratament simptomatic,cortizonic) si sa excluda alte cauze posibile
(reactii adverse, toxicitate medicamentoasa)
 Nu reprezinta o agravare a bolii si pacientul nu trebuie sa intrerupa tratamentul antiretroviral ci trebuie
sa se prezinte la medic.
Aderenta la tratament = cheia succesului
 Reprezinta de fapt capacitatea unui pacient de a lua medicamentele zilnic, exact asa cum au fost
prescrise (numarul de comprimate/zi, cu recomandarile privind asocierea sau nu cu alimentele).
 Aderenta asigura oprirea inmultirii HIV; in consecinta se reduce riscul de aparitie a rezistentei,
creste calitatea vietii si durata de supravietuire.
 Rezistenta apare atunci cand inmultirea virusului nu mai e controlata de tratament si se produc
variante virale rezistente la tratamentul in curs; aparitia acestora limiteaza numarul de medicamente ce
vor putea fi utilizate in viitor.
 Pe scurt, legatura aderenta-rezistenta:
Tratament zilnic,corect→ HIV nu se inmulteste→ nu se produc variante virale
Tratament incorect→ HIV se inmulteste→ risc de aparitie a variantelor virale
!! Important de retinut !!– daca ati uitat o doza de medicament:
 aproape de momentul (ora) la care trebuia sa luati→luati doza omisa,apoi urmati programul
obisnuit
 la distanta de momentul la care trebuia sa luati→continuati programul obisnuit. Nu luati o
doza dubla pentru doza omisa !!
Cauze aderenta scazuta:
 interactiuni medicamentoase (tratament HIV si alte medicamente)
 depresie, alte boli
 program de lucru variat, calatorii frecvente
 consum de alcool si droguri
 dificultati de administrare a medicamentelor( ex-inghitit,reactii adverse)
Strategii de mentinere si imbunatatire a aderentei
 discutie doctor-pacient inainte de inceperea tratamentului (notiuni despre infectia HIV, importanta
aderentei,rezultate tratament, posibile reactii adverse)
 suport – consiliere psihologica
 utilizarea unei cutii pentru medicamente, cu repartitie pe zile(pilulier)
 administrarea tratamentului aproximativ la aceeasi ora
 alarma la telefon
 suportul familiei
 stoc de medicamente la indemana( la serviciu, pentru vacante,situatii neprevazute)
 agenda – notat ce medicament, doza , la ce ora
Interactiuni medicamentoase –aparatunci cand medicamentele antiretrovirale se administreaza in
acelasi timp cu alte preparate( ex – cu cele pentru scaderea grasimilor). Consecinta este scaderea sau

cresterea concentratiilor de antiretrovirale din sange .Datorita complexitatii acestor interactiuni trebuie sa
va informati medicul care va trateaza despre orice alt medicament vi s a prescris .
Evaluare si monitorizare –vizita medicala dupa diagnostic trebuie sa includa:
 istoric pacient (boli personale si in familie, istoric vaccinari, alte medicamente luate in prezent, alergii
medicamentoase si alimentare, consum de alcool, droguri,fumat, practici sexuale,status partener)
 examen clinic general
 analize – vezi tabel*
Evaluare

La
diagnostic

La incepere
tratament

Urmarire

Hemograma

x

x

La 3-12 luni

Glicemie

x

x

La 6-12 luni

Uree,creatinina

x

x

La 3-12 luni

Comentarii

La 3-12 luni

Analize mai frecvent
daca ia medicamente
toxice pt ficat

x

anual

La 6 luni daca sunt
modificari

x

6-12 luni

Transaminaze,GGT,Fosfataza alcalina,
bilirubina

x

x

Colesterol(LDL,HDL),trigliceride

x

x

Sumar urina

x

Calciu,fosfat,fosf alcalina

x

Serologie VHA(virusul hepatitei A)

x

Serologie VHB (virusul hepatitei B)

x

Serologie VHC(virusul hepatitei C)

x

Anual/functie de
risc

Viremie VHC

Serologie sifilis

x

Anual/functie de
risc

Testare mai frecventa
daca are risc crescut

Serologie Toxoplasma

x

Serologie CMV

x

Serologie VVZ(varicelozosterian)

x

Vaccinare functie de
caz

Antigen HLAB5701

x

Testare inainte de
incepere Abacavir

CD4-valoare absoluta si %
Viremie HIV

Test de rezistenta HIV

Vaccinare –functie de
caz

x
x

x
x

x

Annual la cei cu risc
crescut

x

+/-

6 luni(pacienti
nedetectabili)

In plus daca apar boli
definitorii/Alte
evenimente

6 luni(ca mai
sus)

La 4 luni dupa
incepere tratament

Repetare la
viremie
detectabila sub
tratament

Testare co receptori

Daca se urmareste
initierea Celsentry

x

Radiografie pulmonara

x

Electrocardiograma

x

La indicatie
+/-

Functie de istoric
pacient

Anual

Ecografie abdominala

La 6 luni

Anoscopie + test Papanicolau

La 1-3 ani

Pt hepatite/ciroze

*Tabelul de mai sus este adaptat dupa ghidul EACS 2014.
Precizari
evaluarea la diagnostic si la inceperea tratamentului trebuie sa cuprinda si chestionar
depresie, chestionar afectare neurocognitiva (repetate apoi la 2 ani),indexul de masa
corporala (IMC- repetat anual) si riscul de fractura (pentru pacienti cu varsta > 40 ani, repetare la 2
ani)
 pentru afectiuni specific asociate (cardiace,pulmonare, renale,osoase)- se fac investigatii suplimentare
 este necesara si evaluarea altor boli cu transmitere sexuala la diagnostic (apoi repetare în functie de
risc).
Ghidul national de tratament HIV
In Romania , tratamentul antiretroviral se acorda dupa ghidul Comisiei Nationale pentru Supravegherea
,Controlul si Prevenirea cazurilor de HIV/SIDA.


Tratamentul este gratuit , pe toata perioada necesara.
Indicatie:
se administreaza tratament antiretroviral la pacientii care nu au mai urmat acest tratament,
indiferent de valoarea CD4, la momentul diagnosticului;
 sindrom retroviral acut;
De mentionat – medicul curant va stabili schema de tratament pentru fiecare pacient, in functie
de factorii individuali (boli associate, interactiuni medicamentoase, etc).
Pentru CD4 >500/mmc – 2 NRTI + 1 NNRTI
 se asociaza Kivexa+Stocrin/Nevirapine
 Viread,Emtriva se folosesc la cei cu viremii mari,cu hepatita B activa
 Kivexa – de preferat la viremii< 100 000 copii/ml
 se utilizeaza Combivir daca exista reactii adverse sau contraindicatii pentru Abacavir sau
Tenofovir
Pentru CD4 între 50 și 500/mmc – 2 NRTI + 1 IP/ 1 II
 asociere Kivexa sau Viread, Emtriva, Combivir (ca mai sus) +Kaletra/Reyataz/Invirase
 Isentress – la CD4<350/mmc
 CD4< 50/mmc – Prezista + Isentress+ Celsentry (dupa testare tropism)/Fuzeon


PROFILAXIA POSTEXPUNERE


PROFILAXIA POSTEXPUNERE (=PPE) NONPROFESIONALA
Informatiile furnizate in acest capitol se refera la administrarea unui tratament medicamentos – de
prevenire a infectarii cu HIV – dupa o expunere cu risc ( pe cale sexuala-in mod particular
homosexuala). Medicamentele utilizate pentru profilaxie se folosesc in tratamentul cronic al infectiei
HIV; in cazul PPE ele se administreaza pentru o durata limitata de timp.

Principii generale
Se stabileste indicatia de PPE dupa o discutie medic-pacient, cu evaluarea riscului functie de expunere
si a prezentei factorilor asociati. Nu orice expunere necesita PPE!!!( pentru expunerile cu risc mic sau
neglijabil nu se administreaza PPE)
 Daca PPE este indicat, se administreaza doar pentru pacientii care se prezinta intr un interval de timp
mai mic de 72 ore de la expunere.
 Se administreaza tratament pe baza ghidurilor nationale, dupa stabilirea indicatiei de PPE.
Ghidul national de PPE non profesionala


Tratament nerecomandat,daca indeplineste un criteriu
Tratament recomandat, daca indeplineste toate criteriile
↓

↓
Expunere „cronica”
Prezentare la> 72 ore
expunere

Expunere „accidentala”/”ocazionala”
Expunere in ultimele 72 ore

de la

Persoana expusa este HIV
pozitiva (test rapid)

Persoana expusa nu este infectata HIV – test
rapid negativ

Expunere cu risc estimat
nesemnificativ

Expunere cu risc estimat probabil sau posibil

Leziunile se spala din abundenta cu apa si sapun; nu este recomandata stoarcerea(sau alte manevre)
pentru rani /intepaturi; dupa expunerea orala se scuipa sangele /alte fluide si se clateste cu apa.
Evaluarea riscului de transmitere- riscul individual este dependent de riscul ca sursa sa fie HIV pozitiva
si de riscul de infectie dupa o anumita expunere, de la un pacient HIV pozitiv/cu status HIV necunoscut
dar care apartine unei categorii cu risc crescut(utilizatori de droguri iv, prostituate,homosexuali) -vezi tabel
mai jos.De mentionat ca pentru fiecare tip de expunere trebuie luata in considerare si prezenta
unor cofactori (ex-prezenta unor leziuni genitale la sursa/expus,viremia mare a sursei);
Riscul de transmitere estimat
Sursa

Tipul de expunere

HIV +

Status HIV necunoscut cu
factori de risc

Status HIV necunoscut
fara factori de risc

Utilizare de droguri
iv(ace/seringi in comun)

Probabil

Posibil

Nesemnificativ

Probabil

Probabil

Posibil

anal

Probabil

Posibil

Nesemnificativ

vaginal

Probabil

Sexual
abuz sexual

Nesemnificativ
Posibil

oral cu

ejaculare

Posibil

Nesemnificativ

Nesemnificativ

Intepatura in ac din
comunitate
_

Nesemnificativ

Nesemnificativ

Muscatura

Posibil

Posibil

Nesemnificativ

Agresiune cu intepatura
cu ac/seringa

Probabil

Probabil

Posibil

Risc inalt de transmitere
contact sexual neprotejat anal (pasiv > activ)
utilizare in comun de ace/seringi contaminate cu sange proaspat
injurii cu expunere la sange sau alte fluide potential infectioase de la sursa HIV+ sau cu status
necunoscut (accident,muscaturi, intepaturi cu ace)
Risc scazut de transmitere (evaluare de la caz la caz+ notare factori care cresc riscul)
 contact oral (pasiv/activ)
 contact oral (felatie) activ/pasi ± ejaculare
Expuneri care nu prezinta risc
 sarut
 resuscitare gura la gura
 muscatura umana (fara sange)
 expunere la ace care nu au fost contaminate recent cu sange
Schema de tratament aprobata ca PPE in Romania
COMBIVIR (o tableta la 12 ore) + KALETRA (doua tablete la 12 ore)
In loc de Kaletra se pot folosi si alte medicamente din aceeasi clasa (Atazanavir=Reyataz/Norvir sau
Darunavir=Prezista/Norvir).




In loc de Kaletra – se poate utiliza Isentress(Raltegravir)- in situatii exceptionale (intoleranta/interactiuni
medicamentoase).
Schema alternativa
Viread (Tenofovir) o tableta 245 mg/zi+ Emtriva(Emtricitabina) o tableta 200 mg/zi+ Isentress o
tableta la 12 ore.
 Ideal este ca tratamentul sa fie administrat in primele 2 ore post expunere.
Durata tratament – 28 de zile; se elibereaza tratamentul de la Camera de garda pentru maximum 5 zile,
apoi se reevalueaza indicatia.


Nu se administreaza ca PPE- Viramune(Nevirapine) sau Ziagen/Kivexa (Abacavir) datorita riscului
de reactii adverse severe.
Consiliere postexpunere – medicul va informa pacientul asupra
posibilelor reactii adverse
simptomelor de infectie acuta (ex-eruptie cutanata,febra,marirea ganglionilor vezi capitol Evolutia
Naturala )-daca apar in timpul PPE;

importantei administrarii corecte a tratamentului.
 reducerii riscului de expunere pe viitor –pentru calea sexuala-utilizare corecta si constanta a
prezervativului!!
 persoanele posibil expuse nu trebuie sa doneze sange,plasma, organe, tesuturi,spermapentru o
perioada de 2 luni; de asemenea, trebuie sa foloseasca obligatoriu prezervativul in urmatoarele 6-12
saptamani (sau abstinenta sexuala).
Monitorizare de laborator postexpunere



Expus
Serologie HIV-test rapid(deja infectat?) , Elisa generatia 3 sau 4
- la expunere, 28 zile, 6 saptamani, 3 luni,6 luni,12 luni(doar pentru infectie concomitenta HIV-VHC,cu hepatita acuta
VHC)

Markeri VHB (Ag HBs,Ac HBs,Ac HBc)- la expunere
Vaccinare anti VHB- pentru status necunoscut sau pentru nevaccinati
doza 1 la expunere
doza 2 la 28 zile
doza 3 la 6 luni

Markeri VHC(Ac VHC)– la expunere, 28 zile (ARN VHC daca sursa e coinfectata), 3 luni
Serologie sifilis-la expunere,28 zile

Sursa – cand este disponibila
Serologie HIV – test rapid, Elisa
ARN HIV – serologie negativa si suspiciune de contact infectant in ultimele 6 saptamani
-

pacient aflat in tratament

Test de rezistenta HIV
Markeri VHB
Markeri VHC
Serologie sifilis

ALIMENTATIE FUMAT SPORT
ALIMENTATIE, FUMAT , SPORT.
A. Alimentatie
Desi studiile clinice despre nutritie la pacientii HIV+ sunt limitate , se recomanda o alimentatie completa
si diversa. Si asa cum zice reclama☺, trebuie evitat consumul in exces de sare, zahar si grasimi; ca sa
nu mai vorbim de consumul de alcool, care ii va face pe pacienti mai „uituci” in privinta tratamentului
antiretroviral. O alimentatie corespunzatoare va creste eficienta tratamentului si va imbunatati imunitatea.
Recomandarile sunt cu caracter general – de preferat:



alimente bogate in antioxidanti, care cresc capacitatea de aparare a organismului: rosii, broccoli,
morcov, coacaze
 consum de proteine – cat mai variat-carne ( peste,pui, porc/vita-muschi), oua, fasole, mazare ;
 „furnizori” de vitamina A- cartofi, lapte, cereale si deja amintitul morcov
 consum de cereale bogate in fibre (fulgi de grau,ovaz; linte)
 consum zilnic de fructe si legume-5 portii/zi(1 portie=80 grame)-mere,portocale,ananas,pepene, fructe
uscate ( o mana), suc de fructe proaspat preparat
 produse lactate (branza,iaurt,lapte)-cantitate mica(daca sunt grase) sau consum de produse cu
continut scazut de grasimi
 grasimile nesaturate –seminte,avocado,nuci ,peste,ulei de masline;
 consum de alimente cu proprietati antiinflamatorii, bogate in acizi grasi omega3 (somon, ton,
macrou,hering,sardine, alune de padure)
 recomandari pentru colesterol crescut- evitare consum de carne rosie (miel,porc,vita), scaderea
consumului de unt, frisca,smantana,lapte integral, branza si iaurt gras
 consum 5 portii de legume si fructe/zi
 recomandari pentru trigliceride crescute – se recomanda consum de alimente bogate in omega3
(somon, macrou,sardine, hering)
Alte recomandari generale
 cantarire periodica
 discutie medic-pacient care trebuie sa determine:
 bolile asociate ce pot influenta nutritia (diabet zaharat, boli cardiace, renale, neurologice,hepatite,
tuberculoza, cancere,osteoporoza)
 complicatii gastrointestinale ale bolii
 modul de administrare al tratamentului antiretroviral(cu sau fara alimente)
 reactii adverse gastrointestinale ale tratamentului antiretroviral(varsaturi,diaree,gust neplacut)
 regim alimentar specific-pentru cei cu nivel crescut de grasimi in sange , diabetici
 interactiuni tratament antiretroviral-alimente
Nu se asociaza:
 sunatoarea cu: Stocrin, Viramune, Kaletra,Reyataz, Prezista,Invirase (scad concentratiile de
medicament)
 sucul de grapefruit cu Stocrin ( creste concentratia de medicament)
 usturoiul cuInvirase,Kaletra – de evitat!
Important de retinut – reguli de igiena alimentatiei:
Alimente
 evitarea consumului de oua crude si fructe de mare
 evitarea consumului de fructe si legume nespalate
 spalare maini si ustensile de bucatarie dupa manipularea carnii crude
Apa
 evitarea consumului de apa neimbuteliata( ex- din lacuri,rauri sau in cazulunor calatorii in zone cu
igiena precara)
 se va fierbe apa pentru consum!! –in situatiile de mai sus
 evitare consum de inghetata/suc de fructe proaspat stoarse– in zonele cu igiena precara
Recomandarile de mai sus sunt pentru evitarea unor infectii intestinale obisnuite sau pentru prevenirea
unor infectii oportuniste (ex Toxoplasma).
B. Fumatul
viciu mai frecvent printre pacientii seropozitivi☺
creste riscul de cancer pulmonar, infarct miocardic, accident vascular cerebral, astm si
bronsita cronica.
 pacientii seropozitivi si fumatori au risc mai mare de pneumonie, pneumocistoza(infectie
pulmonara severa) si candidoza orală (depozite albicioase la nivelul gurii).
V am convins sa stingeti tigara din coltul gurii?





C.

Sportul













recomandat pentru mentinerea unei greutati ideale, scaderea grasimii corporale (totale si de la nivelul
trunchiului) si mentinerea unui tonus general.
aerobic.
antrenamente cu ridicare de greutati ( scad riscul de osteoporoza).
plimbare in ritm mai alert, alergat, inot.
D. Alcoolul
permis doar in cantitati mici (ex-un pahar de bere,un pahar de vin), ocazional
este nerecomandat consumul zilnic si in cantitati mari sau consumul de cantitati mari la cateva
zile
cel mai nociv efect = favorizeaza „uitarea” administrarii tratamentului
afecteaza in mod negativ ficatul (risc de ciroza, mai ales la cei care asociaza si hepatita B/C)
determina un comportament sexual la risc( mai libertin), deci poate contribui la transmiterea HIV/a altor
infectii cu transmitere sexuala (sifilis,gonoree,herpes,chlamydia)
afecteaza metabolizarea (transformarea) altor medicamente si astfel creste riscul de reactii adverse
scade imunitatea

DREPTURI SI OBLIGATII
DREPTURI SI OBLIGATII ALE PACIENTILOR SEROPOZITIVI
A. Banesti
Indemnizatia de hrana – cuantum 13 ron/zi
De unde – Agentia de Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti sau cele din tara dupa
caz. Cererea trebuie depusă în județul unde ai adresa din buletin.
 Strada Ion Campineanu,nr 20,sector 1, tel-0212509020
Acte necesare:





formular cerere APIS (completat acolo)
copie xerox BI/CI
certificat medical eliberat de medicul specialist
extras de cont de la banca( doar daca doriti banii pe card)
Certificat de handicap
De unde – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap – din sectorul sau judetul de resedinta
Acte necesare pentru certificat de incadrare intr o categorie de handicap
 cerere – se completeaza la depunerea dosarului
 dosar cu sina
 act de identitate – original si copie xerox
 adeverinta de salariat -pentru salariati- copie xerox
SAU – decizie de pensionare (pensie limita de varsta sau de invaliditate cu specificarea datei de
revizuire ) + ultimul talon de pensie- copie xerox
SAU – adeverinta de la Circa Financiara (pentru cei nu realizeaza venituri) – copie xerox
 documente medicale
 copie xerox cu mențiunea pe fiecare pagină” conform cu originalul” a evidenței de la medicul de familie
 certificat de la medicul specialist cu diagnosticul și stagiul bolii in original
 documente medicale recente din ultimul an și un document din momentul diagnosticării. ( pentru cei
care sunt ptr prima dată trebuie să aducă toate documentele)
 alte documente medicale relevante( bilete de externare,. – analize medicale (serologie HIV, Western
Blot, CD4,viremie) – copii xerox semnate si parafate de medic).
Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complementar persoanelor
cu handicap
 cerere




certificat sau decizie de incadrare intr o categorie de persoane cu handicap (in termen de valabilitate)
copie BI/CI
Dosarul se depune la Serviciul Public sau Directia de Asistenta Sociala de care apartine persoana cu
handicap

handicap grav
 indemnizatie lunara,indiferent de venituri -202 lei
 buget personal complementar lunar,indiferent de venituri-91 lei
handicap accentuat
 indemnizatie lunara- 166 lei
 buget personal complementar lunar- 68 lei
handicap mediu – buget personal complementar lunar – 33,5 lei
Pensie
Acte necesare pentru Comisia de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
 2 copii BI/CI
 copie carte de munca
 copie certificat handicap
 copie carnet somaj
 acte medicale in original
 referat medic specialist Comisia de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, starea
prezenta – original si copie xerox
 dosar cu sina
Acte necesare Casa de Pensii
 cerere inscriere pensie
 carte de munca – original si xerox
 buletin/certificat de nastere – original si xerox
 decizia medicala – original si copie xerox
 livret militar- original si copie xerox
 diploma de studii+ foaia matricola – original si xerox
Pentru persoanele care nu au lucrat niciodata cu carte de munca
trebuie sa incheie un Contract de Asigurare Sociala – in scopul asigurarii in sistemul public de pensii
contractul se incheie la Casa de Pensii , Directia de Evidenta Contribuabili- Serviciul Declaratii si
contracte de Asigurare
B. Consultatii,internari, alte drepturi si obligatii

Pacientii sunt obligati sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul
HIV( cand il cunosc). Informatiile despre statusul HIV al unui pacient pot fi comunicate intre medicii de
diferite specialitati-in scopul unui diagnostic cat mai corect si al stabilirii unei conduite
chirurgicale/nechirurgicale potrivite.
 Unitatile sanitare si doctorii- indiferent de specialitati – sunt obligati sa interneze si sa asigure ingrijiri
medicale de profil pacientilor HIV+/in stadiul de SIDA.
 Angajatii sistemului sanitar, angajatorii personali si functionarii publici sunt OBLIGATI sa pastreze
confidentialitatea datelor unui pacient HIV+
 Tratamentul antiretroviral (si al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA) este gratuit, acordat pe baza
ghidurilor nationale de tratament (in vigoare la momentul respectiv).
 Persoanele HIV+/in stadiul de SIDA beneficiaza de protectie sociala, tratament nediscriminatoriu in
ceea ce priveste dreptul la invatatura, dreptul la munca si protectie sociala a muncii si la promovarea
profesionala, starea sanatatii lor neconstituind criteriu de concediere.
 Pacientii infectati HIVsau in stadiul de SIDA care isi cunosc statusul privind infectia HIV raspund
conform legii pentru transmiterea voluntara a infectiei (daca aceasta s a produs din motive imputabile
lor).
Datele furnizate pot fi regasite in cuprinsul legii 584/2002



Modalitatea de testare HIV – in cadrul Institutului National de Boli Infectioase „ Prof. Dr Matei Balș”,
pavilion 2 , cu mail prealabil pe adresa benea_lrdn@yahoo.com; testarea este gratuita si confidentiala
! Se face decat testul HIV.
Consultatii stomatologice – la cabinetul ARAS, cu programare telefonica in prealabil.
Adresa – Sos. Pantelimon, nr 86, bl 409 A ,sc B, ap 45, parter, interfon 45 C
Telefon – 021 2502952
Program



Lu, Mi- 14-20
Ma,Joi,Vi – 9-14

REVENIM LA EU SUNT! TU?

INTERACTIV
Mesajul Loredanei - Ce alegi?
https://www.youtube.com/watch?v=UY2CXTqj_Rk&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=8ILOKwouRww
https://www.youtube.com/watch?v=drm_8P88NqA
https://www.youtube.com/watch?v=mhsn4abMukI
https://www.youtube.com/watch?v=gerrH34cfVs
https://www.youtube.com/watch?v=QqL1XtcGOjE
https://www.youtube.com/watch?v=uXT5IfjFe44
https://www.youtube.com/watch?v=ikanLbPhN-U
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5J3X8KvpU
https://www.youtube.com/watch?v=aUo9S4aI6cA PROMO

https://www.youtube.com/watch?v=kQcu87PFba8 Loredana

si
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Despre Fund

Despre Fund 1 Un fund „inteligent”. Despre fundul tau si pe dinauntru si pe dinafara. Cunoasterea
miscarilor, de la sfinctere la colon. 2 In legatura cu fundul. De la rimming la spalaturi, de la fisting la
jucarii sexuale. Placerea jocului cu fundul, fara ‚lacrimi’ sau durere. 3 Fundul in afara! Actul sexual – „Like
a Virgin” sau „Deeper and Deeper?” 4 Probleme explozive Infectii si afectiuni anale asociate. 5 Cand
prostata ajunge ‚in forma de para’. Daca lucrurile merg prost, apare o durere in fund. 6 Ai grija de ,ceea
ce ai in spate’ . Un ‚posterior’ mai aratos prin intermediul dietei si exercitiilor fizice. 7 Partea de la spate.
Website-uri, carti si alte lucruri folositoare. Lucruri despre care nu o sa te invete niciodata cineva la
scoala! Tot ce o sa ai nevoie vreodata sa stii despre fundul tau – sau al lui. Invata cum sa il mentii
sanatos, curat si aratos. Un fund inteligent Despre fundul tau si pe dinauntru si pe dinafara. Cunoasterea
miscarilor, de la sfinctere la colon. Vedere exterioara .................................................. Perineul –
portiunea de piele care se intinde de la gaura fundului tau la ouale tale. Este plin de terminatii nervoase
foarte sensibile – atinge-te si o sa iti dai seama de ce unii barbati ii spun ‚calea catre fericire’. Gluteul
mare – ‚fesierul’ tau – muschiul mare al fundului tau. Sfincterul extern – gaura fundului tau sau ‚inelul’,
un cerc de muschi pe care il poti strange sau relaxa voit. Vedere interioara
.................................................... O data trecut de sfincterul extern ajungi la sfincterul intern,
aproximativ cu un centimetru mai in interior. Ai mai putin control asupra acestui sfincter, insa poti
invata cum sa il relaxezi. In momentul in care introduci ceva in fundul tau, acesta este muschiul care
opune cea mai mare rezistenta. Un sfincter muscular se contracta, insa nu poate ramane tare – dupa 3060 secunde trebuie sa se relaxeze. Cele doua sfinctere anale ale tale se deschid si se inchid pentru a lasa
materiile fecale sa iasa. Dupa sfincterul intern se afla canalul anal, care are cativa centimetrii si e plin de
terminatii nervoase sensibile, care te ajuta sa simti durerea sau placerea. In continuare urmeaza rectul,
un tub muscular de marimea pumnului. Rectul are putini nervi (asa ca tinde sa nu simta durerea) si o
mucoasa delicata care sangereaza usor. Mai sus fata de rect se afla sfincterul colonului, care tine
materiile fecale la nivelul colonului tau pana in momentul in care esti pregatit sa le elimini. Apoi
materiile fecale pleaca din colon si ajung in rect dupa care in anus (partea terminala a rectului) si trec
prin cele doua sfinctere anale ale tale. Mucoasa gatului si gurii tale (sau a vaginului) este rezistenta.
Captuseala (mucoasa) anusului si rectului tau nu este. Se poate rupe cu usurinta – adesea rupturile sunt
prea mici pentru a fi observate. Insa bacteriile si virusii pot intra prin aceste rupturi si pot ajunge in
circulatia sanguina. Din acest motiv, relatiile sexuale fara prezervativ reprezinta o modalitatea usoara
pentru ca HIV si alte infectii cu transmitere sexuala sa fie transmise de la o persoana la alta. Rupturile
minuscule pot aparea in momentul in care ceva iti intra in fund (ex. un deget, vibrator sau penis).
Rupturile (fisurile) pot de asemenea sa apara in momentul defecatiei, in special cand materiile fecale
sunt uscate si tari si implica incordarea muschilor abdominali. Captuseala fundului tau este de asemenea
absorbanta. Substantele lasate in el sunt absorbite si duse direct in circulatia sanguina prin vasele de
sange din captuseala fundului. Din acest motiv, o modalitate rapida de a introduce un medicament in
circulatia sanguina o reprezinta utilizarea ‚supozitorului’ – un medicament introdus in rect. Tot din acest
motiv sperma infectata cu HIV din fund este usor absorbita prin captuseala si apoi ajunge foarte usor in
sange. Gura si respectiv vaginul se umezesc singure; fundul insa nu o face. Daca iti intra ceva in fund,
mucoasa din interior se rupe usor. Asa ca utilizarea unui lubrifiant este importanta. Lubrifierea inseamna
un risc mai mic de taieturi minuscule la nivelul captuselii – si face ca totul sa se desfasoare mai usor.
Mucoasa fundului tau este sensibila si poate fi iritata de lotiunile si cremele parfumate. Este mai bine sa
nu folositi microbicidul Nonoxynol 9 (gasit in unele lubrifiante si prezervative – pe pachet trebuie sa scrie
daca ele contin Nonoxynol 9). Acesta irita captuseala fundului, facandu-te mai predispus la infectii,
inclusiv HIV. Lubrifiantele pe baza de apa sunt cele mai bune, pentru ca ele nu slabesc prezervativele asa

cum o fac cele pe baza de ulei. Prostata este o glanda din fundul tau pe care doar barbatii o au. Ajuta la
formarea spermei. Cand ejaculezi, muschii storc un lichid laptos de la nivelul prostatei tale in penis. La
acel nivel se amesteca cu sperma care vine de la testiculele tale rezultand sperma finala. Prostata este o
glanda in forma de ‚gogoasa’, de marimea unei nuci. Ea se afla in locul unde baza penisului tau se
termina inauntrul corpului tau (sub linia buricului). Prin locul gol din mijlocul glandei trece uretra
(canalul din penisul tau pe care urinezi). Prostata este sensibila la atingere – a fost numita ‚punctul G la
barbati’! Un orgasm poate fi perceput mai puternic atunci cand prostata este atinsa. In momentul in
care esti penetrat, penisul unui barbat care iti atinge prostata poate face ca orgasmul sa fie simtit mai
intens – un vibrator sau un morcov pot avea acelasi efect! Cum sa iti gasesti prostata: In momentul in
care ai o erectie (prostata este mai mare si mai usor de gasit atunci cand esti excitat), introdu-ti un deget
lubrifiat in fund aproximativ 5 cm. Apoi indreapta-l in sus spre buricul tau. In cele din urma o sa gasesti o
umflatura tare. Mangaie-o (nu o impinge!) si poate erectia ta se va mari. Pe masura ce o mangai, poti sa
simti o usoara presiune, ca si cand ai vrea sa urinezi sau ca ceva vrea sa iasa din penisul tau. Uneori este
mai usor pentru alte persoane sa iti gaseasca prostata decat este in cazul in care incerci singur sa faci
asta. In legatura cu fundul De la rimming la spalaturi, de la fisting la jucarii sexuale. Placerea jocului cu
fundul, fara ‚lacrimi’ sau durere. Fundul tau nu este doar pentru a sta pe el si pentru a face treaba mare.
Este plin de terminatii nervoase sensibile care iti pot oferi placere. Sexul care include fundul reprezinta
inca un subiect tabu pentru unele persoane. Insa ce anume pot pierde?! Iata cateva dintre momentele
de extaz legate de fund de care ai putea sa te bucuri. Insa nu uita – niciunul nu este obligatoriu. Tu
trebuie sa alegi ce anume este potrivit pentru tine. Jocul cu degetul ...................................................
Introducerea unui deget in gaura fundului unei persoane este ceva minunat ca forma de preludiu,
pentru incantarea prostatei sau pentru pregatirea fundului pentru ceva mai mare. Insa este recomandat
sa iti lubrifiezi degetul si sa iti tai unghiile sau risti sa apara lacrimi sau durere. Jocul cu degetul nu are
niciun risc de infectare cu HIV atata timp cat degetul nu are pe suprafata lui nicio rana, taietura sau
sperma infectata cu HIV, respectiv fundul care este mangaiat nu sangereaza. Daca vreunul dintre voi are
o infectie cu transmitere sexuala, aceasta se poate raspandi prin intermediul degetului de la un fund la
altul. Daca o persoana are hepatita A (raspandita prin intermediul fecalelor) sau o infectie sau paraziti la
nivelul intestinelor, exista o mare sansa sa le iei, mai ales daca inainte de a te spala pe maini iti atingi
gura cu degetul cu care ai atins fundul celeilalte persoane. Daca doresti sa reduci riscul de infectii,
manusile din latex reprezinta o solutie. > STIAI? Daca o persoana ejaculeaza in timp ce degetul tau se
afla in fundul lui, sfincterul sau muscular se va strange in jurul degetului tau. Asa ca asteapta sa se
relaxeze din nou inainte de a-l scoate, fara miscari bruste. Rimming-ul ...................................................
Rimming-ul – aka ‚analingus’ – reprezinta explorarea fundului si a zonei perianale a unei persoane cu
limba ta. Sub forma de ‚incalzire’ inainte de sex, rimmingul poate relaxa gaura fundului, pregatindu-l sa
fie explorat inainte de folosirea degetului sau a penisului. Pentru unele persoane, limba lor pe fundul
altora reprezinta o modalitate de excitare. Pentru altii reprezinta un ospat, partea de ‚tabu’ facand parte
din senzatie. Daca gustul si mirosul de rahat nu reprezinta ceea ce iti place de la rimming, poate ca un
dus sau o baie facuta inainte reprezinta o idee buna. Faptul ca ai gura sau limba langa fundul cuiva nu
are niciun risc asupra sanatatii, atat timp cat persoana respectiva nu are nicio infectie. Insa reprezinta o
buna modalitate de a lua paraziti intestinali sau oxiuri. Hepatita A este raspandita prin introducerea in
gura a unor cantitati mici de materii fecale, asa ca rimmingul reprezinta o modalitate des intalnita de
transmitere (te poti vaccina impotriva acestei infectii la clinici medicale). Un risc mare de a lua astfel de
infectii il reprezinta atingerea fundului unei persoane, jocul cu degetul, fistingul, sexul si manevrarea
prezervativelor folosite sau a jucariilor sexuale. Rimmingul are un risc scazut (sau zero) de a lua sau

transmite HIV. Oricare risc va veni din sange, fie din gura persoanei care face rimming, fie din fundul
persoanei careia i se face rimmingul. Poti reduce riscurile prin practicarea rimmingului printr-o folie
aderenta sau a unei bucati dintr-un prezervativ. Lucrurile stau asa: cu cat faci rimming la mai multi
barbati, cu atat cresc riscurile de a lua o infectie. Unii barbati evita rimmingul, practicandu-l doar cu
cativa barbati sau doar cu cei despre care stiu ca sunt sanatosi.
Spalaturile/Clismele................................................... Putina ‚dezordine’ poate fi greu de evitat in timpul
contactelor sexuale, insa aceasta poate fi diminuata daca faci treaba mare cu cateva ore inainte de sex.
Unii barbati folosesc ‚spalaturile’ sau ‚clismele’ inainte de sexul anal. ‚Clisma’ reprezinta introducerea
unei cantitati de apa calduta in rect prin intermediul unui tub; o cana plina la incepatori; jumatate pana
la un litru la cei obisnuiti cu clismele. Dupa 5 minute apa nu mai poate fi tinuta in rect, asa ca iese afara,
antrenand materiile fecale. Clisma se repeta de cateva ori. ‚Spalatura’ este in principiu asemanatoare cu
‚clisma’. Cuvantul ‚spalatura’ poate fi folosit in corelatie atat cu fundul cat si cu vaginul, insa clisma se
refera doar la fund. De asemenea, spalaturile tind sa foloseasca mai putina apa, asa ca nu ajung asa
departe in rect precum ajung clismele. Ambele pot fi cumparate de la farmacie sau sex shop (clismele
‚chimice’ sau spalatoarele vaginale parfumate trebuie evitate pentru ca iti pot irita fundul). > STIAI? Asa
cum clismele pot fi folosite pentru a scoate rahatul afara din organism, ele pot fi folosite si pentru
introducerea unor lucruri in scop medical. Clismele cu cafea ‚detoxifiaza’ organismul, iar clismele cu
bariu cauzeaza organele interne sa fie vazute mai usor la radiografie Lucruri bine de stiut daca iti cureti
fundul in felul asta. • Spalatura indeparteaza o cantitate mare de mucus protector din fundul tau,
facandu-te mai predispus la infectii. • Ea poate irita mucoasa fundului tau facand ca infectiile sa
patrunda mai usor prin intermediul pielii inflamate. Introducerea unei canule in fund poate cauza
taieturi minuscule. • Evita spalatura chiar inainte de sex, pentru ca s-ar putea sa iti mai curga apa o
perioada dupa spalatura. • Folosirea in exces a clismelor/spalaturilor poate interfera cu functionarea
normala a tubului digestiv, tubul digestiv al unor persoane avand nevoie de laxative ca sa functioneze. •
Clismele pot ingreuna functionarea inimii, asa ca evita-le daca ai un ritm cardiac neregulat sau alte
probleme cardiace. Alternative la instrumentele pentru clisma/spalatura cumparate din magazin. • O
pompita sau o seringa pentru ureche plina cu apa calduta poate fi introdusa si golita in fund. • Folosirea
dusului cu o canula subtire in capat are riscurile ei. Ai un control mai mic asupra volumului de apa, a
temperaturii ei si a fortei cu care apa iese. • Nu uita sa lubrifiezi orice obiect pe care ti-l introduci in fund
– si evita obiectele cu margini tari sau ascutite. Mai multe informatii despre spalaturi:
www.albanypowerexchange.com/BDSMinfo/enemas.htm Jucarii sexuale. Ignora ceea ce mama ta ti-a
spus cand erai copil – aceste ‚jucarii’ nu sunt pentru a le imparti cu ceilalti! Ele pot transmite infectii de
la o persoana la alta. Daca jucariile sunt folosite de mai mult de un barbat, acopera-le cu un prezervativ
nou de fiecare data in care jucaria trece de la un fund al unui barbat la altul. Optiune: spalale cu apa
calduta cu sapun. Crezi ca cu cat mai mare este jucaria – si pe cat de mult intra – cu atit mai mare
placerea? Ei bine, cea mai sensibila parte a fundului tau nu este rectul, ci canalul anal (primii cativa
centimetrii din interiorul fundului). Dildo-uri (penisuri artificiale) ................................ Dildourile sunt de
diferite marimi si de obicei sunt confectionate din cauciuc sau silicon (siliconul este mai cald si mai
moale). Ele tind sa fie in forma penisului, de obicei au culoarea pielii sau negru, adesea au atasate
testicule la baza sau au baza mai larga (pentru a preintampina intrarea totala a dildou-lui inauntru).
Incepe cu unul mic – le poti incerca pe cele mai mari dupa o perioada de antrenament. Cele enorme de
30 cm pot cauza leziuni interne. Introducerea unui dildo reprezinta o modalitate buna de a-ti stimula
prostata si iti poate oferi un orgasm extra intens. Sunt bune pentru ‚repetitiile’ pentru ziua in care o sa fi
pregatit pentru un penis adevarat. Dildourile cu doua capete sunt concepute pentru a fi folosite de doi

barbati in acelasi timp, fund la fund, pentru a te bucura de sentimentul de a face sex in acelasi timp. Butt
plugs (dopuri anale) .................................. Ele sunt confectionate din cauciuc sau silicon si sunt de
diverse dimensiuni. Mai ascutite si de forma conica decat un dildo, ele nu incearca sa arate ca un penis.
Ele au baza mai larga pentru a le impiedica sa dispara in interiorul fundului tau. Unii barbati stau asezati
pe un dop anal, nu in timp ce fac sex, ci doar pentru o desfatare anala in timp ce privesc la TV , sunt la
calculator, etc. Vibratoare ............................................................. Vibratoarele sunt in forma de penis sau
de torpila, adesea facute din plastic tare, au baza care se desurubeaza si functioneaza cu baterii. Adesea
prezinta accesorii sau viteze variabile! Este in mod special important sa nu lasi un vibrator sa iti scape de
sub control in momentul cat inca se afla in fund (al tau sau al partenerului) pentru ca el o sa vibreze
atata timp cat tin bateriile – ore! Oua stimulatoare ................................... Oua stimulatoare sau margele
anale/Thailandeze/climax. In principiu un ‚sirag de perle’ pentru posteriorul tau. Aproximativ cinci pe un
snur, de la sfere de marimea unei bile la marimea unei mingi de tenis. Cele din cauciuc si silicon sunt cele
mai bune, din moment ce acelea din plastic au o dunga tare la imbinare, pe circumferinta. Acopera-le cu
lubrifiant, introdu-le una cate una, apoi scoate-le afara cu ajutorul snurului in momentul in care ai
orgasm. Jucarii sexuale DIY (Do-It-Yourself – facute de tine) .... Daca iti bagi un obiect strain in fund, tine
minte: • Marginile ascutite si varfurile intepatoare iti pot rupe mucoasa anala. • Obiectele cu
componente detasabile sau care au risc de desprindere a capacului pot ramane in tine. • Lemnul iti
poate lasa aschii in fund (il poti acoperi cu un prezervativ, dar aschia poate trece si prin el). • Paharul se
poate sfarama, iar o sticla deschisa creaza un vid cu ajutorul suctiunii, facand-o greu sau imposibil de
scos din nou in afara. • Legumele (morcovii, castravetii, dovleceii) trebuie mai intai spalate pentru a
indeparta orice microorganism (cum este tetanosul de ex.) sau pesticidele. Nu le impinge prea tare,
pentru ca pierzi controlul bazei si e posibil sa dispara inauntru. Un prezervativ peste ele va reduce orice
risc de iritare (de la, sa zicem, invelisul paros al dovlecelului). Stiai ca: incalzirea morcovului la
microunde, timp de 30 secunde, il aduce la temperatura corpului! • Si INTOTDEAUNA foloseste lubrifiant
din belsug! Ti-a ramas ceva inauntru? ................................. Nu intra in panica, pentru ca iti va face fundul
sa se contracte si mai mult. In schimb ... • Asteapta si pune lubrifiant din belsug acolo pentru a usura
scoaterea obiectului in afara. • Ghemuieste-te si impinge ca si cand ai face treaba mare. Daca si peste o
ora inca se afla acolo mergi la Urgente la spitalul cel mai apropiat – nu o sa fi prima persoana pe care
doctorii o vad in aceasta situatie, in mod sigur. Orice sangerare care nu s-a oprit la interval de o ora dupa
ce te-ai jucat, reprezinta de asemenea un semn ca trebuie sa primesti rapid ajutor medical. Felching
..................................................................... Felchingul implica sugerea spermei (de obicei a ta) din fundul
altei persoane – cu sau fara folosirea unui pai. Poate avea un risc inalt de transmitere a HIV (si a altor ITS
– Infectii cu Transmitere Sexuala) daca implica patrunderea spermei infectate in fundul unui barbat
neinfectat prin intermediul sexului neprotejat. In America felchingul este de asemenea termenul folosit
pentru mitul urban referitor la introducerea unui hamster sau a unui gerbil viu in fundul cuiva prin
intermediul unui tub. Scat ...................................................................................... Prescurtarea pentru
scatologie, cu referire la ‚maro’ in limbajul personal. O foarte mica minoritate ‚gusta’ aceasta
specialitate, scatul reprezinta sexul care implica jocul cu rahatul, poate implica mancatul lui, de
asemenea. Mudarirea pielii care este sanatoasa si intreaga presupune relativ putine riscuri de afectare a
sanatatii daca persoana de la care provin excrementele nu are infectii. Insa contactul cu rahatul e foarte
aproape de transmiterea infectiilor tubului digestiv si a parazitilor sau a hepatitei A daca vreunul dintre
parteneri le poarta. > STIAI? Intr-un sondaj realizat in 1993, la care au participat barbati gay din UK, 1,5%
au declarat ca au practicat scatul in ultimul an si 3% au declarat ca au practicat macar o data scatul.
Fisting Sau handballing (jocul cu mana) sau fistfucking (sexul cu mana), prescurtat FF sau ‚rosu’ in

limbajul personal. Fistingul implica introducerea unei maini, uneori a antebratului, in rect – ocazional
mergand atat de sus pe cat este de lung colonul inferior. Nu inseamna sa iti strangi mana intr-un pumn si
sa il introduci in fundul cuiva – de obicei nu este posibil. ‚Sexul cu pumnul’ reprezinta penetrarea
anusului cu pumnul, la fel cum penisul penetreaza un fund. Datorita pericolelor potentiale implicate
aceasta practica este rezervata fisterilor avansati. Fanii fistingului il numesc experienta sexuala maxima,
care ofera sentimente intense de incredere si intimitate. Arta fistingului este reprezentata de relaxarea
intr-un mod in care intinderea sfincterului anal si a canalului anal sa nu implice prea multa forta.
INCREDERE + RELAXARE = fisting mai sigur, mai placut. Inceputul ...............................................................
Prima data un deget lubrifiat este introdus intr-un fund bine lubrifiat, apoi urmeaza alte cateva degete,
adaugand in plus lubrifiant de fiecare data in care mana se misca inauntru si in afara. Apoi intreaga
mana patrunde inauntru, cu degetul mare indoit apasand pe palma, iar celelalte degete indreptate
inainte si apropiate, nu cu pumnul inclestat ca si cand ai da un pumn cuiva. Adoptarea unei forme
inclestate a degetelor trebuie facuta doar dupa momentul trecerii de sfincter. Rectul este de marimea
unui pumn, dupa el aflandu-se intrarea in colon si in spatele lui se afla intestinele. Unii indivizi isi aleg un
‚cuvant de siguranta’ inainte de a incepe, care inseamna ‚opreste-te acum!’ (‚oprestete’ nu reprezinta un
cuvant de siguranta bun – alege un cuvant folosit rar in timpul sexului). Fistingul este plasat ca avand risc
scazut pentru HIV. Ranile deschise, zgarieturile sau taieturile mici (posibil prea mici pentru a fi
observate) de pe maini sau antebrate ar putea permite infectiilor precum HIV sa treaca de la o persoana
la alta – taieturile de pe mucoasa fundului fac la fel. Purtarea unei manusi de latex actioneaza ca o
bariera impotriva infectiilor. > STIAI? Lubrifiantii pe baza de apa, cum este KY, nu sunt buni pentru
fisting, pentru ca se usuca prea repede. O pulverizare rapida cu apa il face alunecos din nou. Lubrifist si
J-Lube sunt tot pe baza de apa si buni pentru fisting. Persoanele care fac fisting adesea folosesc
lubrifianti pe baza de ulei, cum este Crisco, un produs traditional american pentru gatit. Este grasime
pentru gatit vegetala, precum Iard, Trex sau White Flora. La fel ca toti lubrifiantii pe baza de ulei el va
slabi rezistenta prezervativelor si manusilor din latex. O mana de ajutor pentru barbatii carora li se face
fisting • Inainte de a folosi mana, incearca dildourile mai groase, pentru a invata incordarea si relaxarea
destul de bine pentru a practica fistingul. • Multi barbati prefera sa faca o spalatura inainte de fisting. •
Cea mai buna pozitie: in sprijin pe maini si pe genunchi – sau pe spate cu genunchii ridicati. • Exista mai
putine sanse ca lucrurile sa mearga prost daca iti face fisting o persoana cu experienta in aceasta
practica – nu te lasa sa devii subiect de experimente pentru un incepator. • Fii foarte relaxat. Insa, daca
te imbeti sau te droghezi, cresc sansele de aparitie a ranilor, pentru ca este mai putin probabil sa observi
daca ceva merge prost. • Respiratia profunda ajuta la relaxarea muschilor fundului. O mana de ajutor
pentru barbatii care fac fisting • Fistingul, in mod special cel rapid, poate rupe mucoasa din interiorul
fundului. Unghiile trebuie cel mai bine taiate, apoi acoperite (si bijuteriile scoase) pentru a se reduce
riscul de taieturi. • Nu trebuie sa folosesti foarte mult lubrifiant. • Daca fundul lui se incordeaza,
asteapta-l sa se relaxeze inainte de a scoate mana. • Misca-te incet, oferindu-i timp de adaptare, evita
miscarile bruste cand ai mana in interiorul lui si intotdeauna scoate-o foarte incet pentru a evita ranirea
sau chiar ruperea intestinului. Ranirea ....................................................................... Multi practicanti de
fisting recunosc, ca fistingul nu este periculos daca este facut asa cum trebuie (usor si cu o tehnica
buna). Ranile sunt puse pe seama practicarii rapide, a faptului ca drogurile iti afecteaza judecata sau a
faptului ca nu esti suficient de pregatit sau relaxat. Majoritatea practicantilor de fisting pretind ca nu au
probleme pe termen lung cu faptul ca sfincterul anal nu mai poate tine rahatul. Insa exista pareri care
spun ca fistingul ce depaseste incheietura mainii face ca riscul de afectiuni interne sa creasca. Sfaturile
medicale uzuale spun ca fistingul poate face ca muschiul sfincterului sa isi piarda tonusul. Acest lucru

poate duce la aparitia problemelor de a tine rahatul inauntru. Daca peretele rectului se rupe trebuie sa
mergi la spital de indata. Bacteriile din fund pot ajunge in circulatia sanguina prin intermediul acestei
rani, ducand la imbolnavirea intregului organism, infectie cu gravitate mare. Neavand receptori pentru
durere in peretele rectului, nu o sa simti afectiunea, insa mai tarziu e posibil sa simti crampe severe,
slabiciune sau febra, cu posibile sangerari semnificative. O mica sangerare in timpul fistingului
(indeajuns sa coloreze lubrifiantul in roz) de obicei sugereaza o taietura mica si probabil nu este
importanta. Daca sangerarea este rosie, este un semn sigur de afectiune mai serioasa. Cu cat urci mai
sus cu atat riscul este mai mare – trecand de rect ajungi in colon unde lucrurile se pot inrautati pentru ca
mucoasa colonului este foarte delicata. Nu folosesti prezervative? Vrei sa reduci riscul de transmitere a
HIV? Gandeste-te in primul rand la sex, apoi la fisting. Practicarea fistingului inaintea actului sexual, are
o mai mare posibilitate de a cauza sangerari in fund, facand mai usor ca HIV sa fie transmis pe aceasta
cale. > STIAI? Sondajul realizat in 2006 referitor la practicile sexuale ale barbatilor gay a aratat ca in
2005: aproximativ 10% dintre noi au facut fisting unei alte persoane si doar la aproximativ 6% ni s-a
facut fisting. Urmatorul website contine mai multe informatii despre fisting: www.hardcell.org.uk Fundul
in afara! Actul sexual – „Like a Virgin” sau „Deeper and Deeper”. In primul rand, doar ‚pentru ca’ esti un
barbat gay, nu inseamna ca trebuie sa faci sex anal! Este dreptul tau sa spui da sau nu. Nimeni nu are
dreptul sa te faca sa te simti presat sa il practici. Multi tipi practica un sex minunat care nu implica
penetrarea anala. Spre deosebire de multe persoane heterosexuale, noi (barbatii gay) nu suntem legati
de ideea ca sexul trebuie neaparat sa implice penetrarea cuiva. Deseori suntem prea ocupati cu felatia,
imbratisarea, rimmingul, jocul cu degetul si toate celelalte lucruri! ‚Murdar’?
.............................................................................. Cand eram copii ni s-a spus ca fundurile noastre sunt
murdare, asa ca sexul in fund a primit eticheta de ‚murdar’ de asemenea. Poti face multe pentru ca sexul
care include fundul sa fie mai putin ‚murdar’ cu ajutorul prezervativelor, spalaturilor sau printr-o
stergere rapida cu un prosop! Oh, si daca cineva spune ca fundurile nu au fost facute pentru sex,
intreaba acele persoane pentru ce au asa de multe terminatii nervoase, care ii fac sa simta o placere asa
de intensa acolo? Ion sau Maria? .............................. In trecut persoanele gay de multe ori gandeau ca
noi trebuie sa jucam un rol – si asa sa ramana pentru totdeauna! (‚deasupra’ sau ‚dedesubt’, ‚activ’ sau
‚pasiv’, ‚barbat’ sau ‚femeie’). Unele persoane heterosexuale inca mai intreaba cuplurile gay‚ cine este
barbatul si cine este femeia’? Realitatea este ca, in zilele noastre, majoritatea dintre noi o fac in ambele
sensuri. Am putea prefera unul dintre roluri mai mult, insa acest lucru nu spune nimic despre cat de
‚barbati’ suntem. Unele persoane i-ar putea privi de sus pe barbatii care sunt penetrati, privindu-i mai
mult ca pe o femeie, avand un rol ‚pasiv’. Acest lucru din cauza faptului ca unele persoane, chiar si in
secolul 21, considera ca orice este ‚femeiesc’ nu este la fel de bun precum orice din ceea ce este
‚barbatesc’. Atitudinile se schimba si aceia dintre noi, carora le place sa fie penetrati, o pot face fara sa
se simta priviti de sus! A fi gay se refera inclusiv la a face tipul de sex pe care il dorim si ne place – nu la a
nega ceea ce ne ofera placere. Actul sexual ........................................................................... In functie de
dispozitia ta si de persoana cu care esti, sexul pasiv sau activ poate fi cum iti place tie sa fie. Tandru,
romantic, iubaret, intim, cu o urma de apropiere ... sau dur si vulgar, tare si infierbantat. Insa daca nu iti
place, atunci poate actul sexual nu este pentru tine. Sau poate ai nevoie de putin ajutor. Citeste mai
departe. Poate o sa gasesti unele sfaturi utile ... > STIAI? Daca nu iti place contactul sexual, afla ca nu esti
singurul. Sondajele arata ca unul din cinci barbati gay nu practica sex anal. Primele tale experiente de a fi
penetrat pot implica anumite ingrijorari sau discomfort. Incepatorii ar putea sa analizeze o perioada de
timp daca le place. Si daca doare, ceva nu e in regula. Incearca urmatoarele (incet de-a lungul mai
multor zile sau saptamani) pentru a vedea daca are rost sa te joci cu fundul: • Exploreaza-ti fundul –

dupa ce faci treaba mare si o baie sau un dus. Intinde-te pe spate, cu picioarele ridicate, si exploreaza-l
cu o oglinda – sau ghemuieste-te deasupra uneia. • Mangaie pielea delicata din jurul gaurii fundului tau.
Atinge-ti prima data perineul (vezi diagrama de la pagina 2). Nu cauta direct gaura fundului tau. •
Lubrifiaza-ti ‚inelul’ atat inauntru cat si afara si studiaza-l cu un deget lubrifiat in timp ce te atingi.
Sfincterul tau se va strange pentru a opri intrarea degetului. Asteapta pana cand sfincterul se relaxeaza
din nou (30-60 secunde). Respira profund. Pe masura ce expiri impinge-ti usor degetul inauntru.
Incearca sa iti impingi sfincterul in afara ca si cand ai face treaba mare – acest lucru, in mod obisnuit,
face intrarea mai usoara. E normal sa te porti cu blandete in momentul in care iti intra ceva in fund. Insa,
o data intrat, poti sa incerci din nou mai tare. Gaura fundului tau ar putea sa se stranga in momentul in
care ai erectie. • In continuare incearca sa introduci doua degete. In momentul in care ceva se afla in
fundul tau ai putea sa simti ca vrei sa faci treaba mare – relaxeaza-te – nu o sa faci. Cu timpul o sa inveti
sa ignori acea senzatie. Cu degetul introdus in fund preseaza sus si jos pentru a simti peretii canalului
anal (aproximativ 2 centimetrii inainte de a se deschide in rect). Misca-ti degetul de jur imprejur intr-un
cerc. • Sfarsitul masturbarii! Pe masura ce ejaculezi sfincterul tau se va strange, asa ca e cel mai bine sa
scoti degetul afara intr-un mod cat mai usor. Sfaturi pentru un sex mai bun • Alege o pozitie care ti se
potriveste. • Lubrifiant din belsug pe fund si penis. • Pastreaza prezervativele la indemana. • Prima data
jocul cu degetul, pentru a simti calea. • Daca gaura fundului se strange, da-i timp (30-60 secunde) pentru
a se relaxa din nou. • Ia-o incet. • Respira profund. • ‘Stop!’ inseamna opreste ACUM! • Scoaterea afara
INCET este cea mai buna solutie. 7 moduri prin care sa fi penetrat de partenerul tau Imbratisarea sau
‚Misionarul Gay’ Descriere: tu pe burta, cu o perna sub solduri pentru a-ti ridica fundul mai sus, el te
penetreaza de deasupra, poate cu mana in jurul tau. Bonus: penetrare mai adanca. Incalecarea sau
‚Calaretul’ Descriere: el se intinde pe spate, tu, cu fata la el, te lasi incet in penisul lui in erectie. Bonus:
buna pentru incepatori – tu controlezi cat de mult te penetrezi in penisul lui, viteza si forta penetrarii.
Ridicat – Corp la Corp Descriere: partenerul tau are nevoie de ceva pe care sa se aseze. Tu te asezi pe
penisul sau tare, el iti tine fundul si il misca in sus si in jos. Bonus: buna pentru sarutat si pentru acea
senzatie de fata-in-fata. Clasica ‚Picioarele sus’ Descriere: tu pe spate cu o perna sub solduri, picioarele
departate, el te penetreaza stand in fund cu genunchii intinsi, indreptati spre fata ta. Pe la spate sau
‚Capra’ Descriere: tu in genunchi si in maini, el te apuca de solduri – sau se apleaca peste tine, cu
abdomenul si pieptul pe spatele tau. Bonus: el se poate juca cu penisul tau sau tu te poti juca cu penisul
tau lasandu-ti greutatea corporala pe cealalta mana. ‚Lingurita’ Descriere: amandoi va asezati pe o
parte, el cu fata la spatele tau. Misca-ti piciorul inainte pentru a-i permite sa te penetreze. Bonus: el te
poate masturba. Tu ai control mai mult pentru ca poti sa te retragi in orice moment. O pozitie buna
pentru inceput pentru ca puteti schimba in pozitia misionarului sau sa o faceti pe la spate. In picioare
Descriere: complicata pentru ca unghiul cu care patrunde penisul poate face ca el sa loveasca peretele
rectului. Daca te apleci mai mult, unghiul de penetrare devine paralel cu peretele rectului, facand
intrarea mai usoara. Durerea in fund ......................................................... Una dintre principalele cauze
ale durerii, aparuta atunci cand faci sex sau iti introduci ceva in fund, este reprezentata de faptul ca
penisul, dildoul, etc lovesc peretele fundului tau. Secretul este sa faci ca unghiul de intrare sa fie drept,
pentru acest lucru pozitia pe care o luati amandoi reprezinta cheia succesului. Nu poti sa faci sex?
................................................ Daca contactul sexual nu reprezinta ceea ce iti doresti, atunci nu este
nicio problema – este dreptul tau sa practici forma de sex pe care o doresti – si sa spui NU tipului de sex
pe care nu il doresti. Tot ce trebuie sa faci este sa gasesti un partener ale carui placeri sexuale sa fie
similare cu ale tale. Insa multi barbati isi doresc sa faca sex, dar nu pot. Aceast obstacol apare fie
datorita faptului ca le provoaca durere, fie nu se simt comfortabil in momentul in care cineva se joaca cu

fundul lor. Pot exista diferite motive pentru acest lucru. • Poate tu si partenerul tau aveti nevoie de
cateva indrumari – sa speram ca ai invatat cateva sfaturi din acest capitol. • Poate ai nevoie sa exersezi
de unul singur, explorandu-ti fundul cu un deget sau ceva mai gros. • Poate exista un motiv medical.
Adesea barbatii se simt nelinistiti atunci cand cineva le atinge fundul. Poate ei il percep ca pe ceva
‚murdar’ si nu pot sa se relaxeze indeajuns pentru a face sexul comfortabil. Exista modalitati pentru a
reduce ‚murdaria’ sexului anal Experientele sexuale nedorite in trecut (abuzul sexual sau violul, poate) iti
pot afecta viata sexuala in prezent. Poate ti-ai dori ajutor pentru a pune lucrurile in ordine; cauta un
terapeut sexual sau un consilier cu experienta in aceste situatii. Asociatia ACCEPT Romania poate sa va
dea o mana de ajutor in a gasi un psihoterapeut sau un consilier cu care sa stai de vorba, intra pe
www.accept-romania.ro sau da-le un telefon la numarul 021 – 252 90 00 si intreaba cum poti sa iei
legatura cu un consilier. Probleme explozive Infectii si afectiuni anale asociate. Acest capitol contine
informatii concise despre infectiile cu transmitere sexuala (ITS) care iti pot afecta fundul si zonele
apropiate. Majoritatea dintre ele iti pot afecta insa si alte parti ale corpului tau. Folosirea prezervativelor
opreste riscul de transmitere a ITS-urilor. > STIAI? Indiferent de cine este infectat, prezenta vreunei
infectii la oricare dintre voi creste riscul de transmitere a HIV, in mod special in timpul sexului anal sau
oral fara prezervativ. ITS-urile pot cauza rani si inflamatie, facand mai usor ca HIV sa patrunda prin piele
si sa infecteze limfocitele T, mai numeroase in acel loc. De asemenea daca esti HIV pozitiv si ai o ITS,
acest lucru iti poate da o ‚incarcatura virala’ mai mare. Asta inseamna mai mult HIV in sangele si in
sperma ta, facandu-te mai infectios. Gonoreea rectala ...................................................... Cauza: bacteria
gonoreica (Neisseria Gonoreae), care patrunde in interiorul fundului tau (o poti lua de asemenea si la
nivelul gatului sau penisului). Simptome: apar la 2-14 zile dupa infectare – insa adesea nu vei remarca
simptome la nivelul fundului. Poate durere anala sau mancarime; sange sau mucus pe fecale sau
sangerari din fund. Mod de transmitere: prin intermediul rimmingului, daca partenerul tau are gonoree
la nivelul gurii, sau prin intermediul sexului anal, daca partenerul tau are gonoree la nivelul penisului.
Degetele o pot transmite fundului de la nivelul gurii si penisului. Tratament: antibiotice. Herpesul
anal................................................................ Cauza: virusul herpetic (virusul herpes simplex – HSV); care
ajunge pe sau in fundul tau, sau pe fese (insa de asemenea si pe penis, gura sau buze – ‚leziuni reci’).
Simptome: la 2-10 zile (sau mai mult) dupa infectare poti simti mancarime, senzatie de arsura, inrosirea
apoi aparitia unor basicute (vezicule) pe piele, poate dureri musculare asemanatoare celor din gripa,
oboseala sau durere la nivelul spatelui inferior, de asemenea se pot inflama ganglionii limfatici inghinali
(doar la prima infectare - pot apare insa infectii recurente). Mod de transmitere: contact piele la piele cu
cineva care poarta virusul – de obicei in momentul in care deja are o basicuta sau una pe cale de
aparitie, insa cateodata nu este prezenta nicio basicuta. Poti lua herpes anal daca cineva cu leziuni reci
iti face rimming sau daca faci sex cu cineva care are herpes pe penis. Tratament: nu exista un tratament
pentru vindecare si datorita faptului ca virusul traieste pe si in corpul tau, basicutele pot reaparea. Insa
medicamente precum Acyclovir pot face ca basicutele sa fie mai putin severe, sa dispara mai repede sau
sa le opreasca sa tot apara (crema pentru ‚leziunile reci’ nu este destul de eficienta la herpesul genital).
Barbatii cu HIV, al caror sistem imunitar a fost slabit, pot dezvolta forme mai severe de herpes si pot
necesita mai multe medicamente pentru controlarea lui. Aceste website-uri de pe internet pot fi
folositoare www.herpes.org.uk www.herpes.com.au www.herpes.org.nz Sifilisul (Luesul)
anal.................................................... Cauza: bacteria sifilitica (Treponema pallidum)(poate apare
reinfectia, mai ales la barbatii cu parteneri sexuali multipli). Simptome: adesea niciunul, insa la 2-4
saptamani dupa infectare (poate mai mult) pot aparea leziuni (sancrul dur sifilitic) nedureroase inauntrul
sau in jurul fundului tau (sau a gurii sau penisului). Sunt posibile eruptii cutanate pe corp, ganglioni

limfatici inflamati si simptome asemanatoare celor din gripa. Mai tarziu pot aparea leziuni de forma
negilor in jurul fundului, daca locul se infecteaza. Mod de transmitere: contact sexual cu o leziune
sifilitica sau o eruptie cutanata. Leziunile din interiorul fundului unei persoane probabil nu vor fi
observate. Tratament: un test de sange (VDRL) arata infectia sifilitica; este vindecat cu antibiotice.
Testele pentru sifilis sunt recomandate o data la sase luni pentru barbatii cu mai multi parteneri sexuali.
Negii (verucile) anali .................................................. Cauza: virusul negilor (Human Papilloma Virus –
HPV – Virusul Papilloma Uman). Simptome: dupa saptamani sau luni de la infectare, apar formatiuni
carnoase de marimea acului cu gamalie, care apoi se transforma in negi ‚sub forma de conopida’, de
marimea bobului de mazare, situati pe fund (sau penis). Negii din jurul gaurei fundului de obicei indica
prezenta negilor si in interior. Negii pot da mancarime sau pot sangera, insa pot in acelasi timp sa nu fie
observati. Mod de transmitere: contact cu pielea unei persoane, care poarta virusul, in timpul actului
sexual. Poate fi transmis fara ca negii sa fie vizibili. Negii de pe maini sunt dati de un virus diferit si nu
sunt transmisi pe cale sexuala. Tratament: negii pot fi eliminati prin inghetare cu nitrogen lichid sau arsi
cu crema sau acid. Tratamentul poate dura cateva luni. Negii de obicei reapar si necesita mai mult
tratament. > STIAI? Este obisnuit pentru barbati sa aiba pe partea interioara a preputului lucruri care
arata ca si cand ar putea fi negi (preput= pielea care acopera capul penisului). Aceste formatiuni palide,
de marimea acului cu gamalie, sunt inofensive si sunt numite ‚papule peniene cu aspect de perle’!
Cateodata un ‚adaos de piele’ (o mica bucata de piele) poate fi confundat de asemenea cu un neg. LGV
(lymphogranuloma venereum) (limfogranuloma venereum)(Se folosesc ambele denumiri)........ Cauza: o
forma rara a bacteriei Chlamydia trachomatis. Simptome: la 10-30 zile dupa infectare, apare o inflamatie
dureroasa in fund cu eliminare de sange si puroi; de asemenea sunt prezente constipatia, defecatia
dureroasa si ulcere la nivelul fundului. Lasata netratata LGV poate cauza efecte serioase. Poate afecta si
penisul, ducand la inflamarea ganglionilor limfatici inghinali. Cum este transmisa: in principal prin
intermediul contactelor sexuale fara prezervativ, sau a fistingului fara manusi. Tratament: 3 saptamani
cu antibiotice. > STIAI? LGV nu este o afectiune des intalnita in Europa, insa in 2004 au aparut primele
cazuri in randul barbatilor gay. Hepatita A ........................................................................ Cauza: un virus
(virusul hepatitei A) gasit in materiile fecale – chiar si in cantitatile mici pe care poti sa nu le observi.
Simptome: multe persoane iau hepatita A si nu realizeaza niciodata – ei se simt rau un pic, isi revin si nu
mai sunt contagiosi. La 2-6 saptamani dupa ce iei virusul poti sa te simti rau, foarte obosit, sa ai dureri
de burta, sa iti pierzi pofta de mancare, sa ai diaree sau scaune decolorate sau urina inchisa la culoare,
febra si – semnul indicator – ‚icter’ (atunci cand pielea si ochii tai se coloreaza in galben). Hepatita A este
cea mai putin periculoasa forma de hepatita. Majoritatea persoanelor isi revin in cateva saptamani, insa
cativa se simt rau timp de cateva luni. O data ce ai avut-o nu poti sa o mai iei inca o data. Cum este
transmisa: mici cantitati de fecale infectate patrund in gura ta, ex. in timpul rimmingului, jocului cu
degetul sau cand ai contact cu prezervative folosite – sau din mancarea si apa contaminate. Tratament:
odihna si evitarea consumului de alcool sau de droguri recreationale timp de cateva luni. Vaccinarea
impotriva hepatitei A te impiedica sa iei virusul. Hepatitele B si C sunt mai grave decat hepatita A si nu
sunt raspandite prin intermediul materiilor fecale, ci prin intermediul sangelui. Sperma poate de
asemenea sa raspandeasca hepatita B (si posibil C). Hepatita B poate de asemenea sa fie transmisa prin
intermediul salivei. Tratament: exista vaccin impotriva hepatitei B. Infectiile intestinale
................................................... Poti lua aceste infectii intestinale din apa contaminata sau mancarea
preparata de cineva care are infectia sau in timpul sexului. Jocul cu degetul, manevrarea prezervativelor
folosite sau jucariilor sexuale, atingerea fundului unei persoane si contactele sexuale pot raspandi aceste
infectii, insa rimmingul prezinta cel mai mare risc. Poti reduce riscul prin evitarea contactului cu

materiile fecale, spalarea corespunzatoare a mainilor sau evitarea contactului cu prezervative folosite.
Giardiaza .................................................................. Cauza: parazitul invizibil giardia lamblia. Simptome:
posibil niciunul, insa la 1 sau 2 saptamani dupa inghitirea parazitului poti avea diaree (fara sange), febra,
sa te simti rau, dureri de burta, deshidratare si scadere in greutate. Starea de rau poate dura cel putin 26 saptamani, insa infectia cronica poate dura luni sau ani si poate fi greu de tratat (mai ales in cadrul
unui sistem imunitar slabit). Tratament: daca probele de materii fecale luate in decursul a cateva zile
indica prezenta parazitului, medicul curant va prescrie medicatia corespunzatoare. > STIAI? Giardiaza
mai este cunoscuta si sub denumirea de ‚febra castorului’ in America de Nord, din cauza faptului ca
oamenii o iau dupa ce consuma apa din raurile in care animalele isi fac nevoile.
Amoebiaza.................................................................... Cauza: parazitul invizibil amoeba (Entamoeba
hystolitica). Simptome: posibil niciunul, insa la 2-4 saptamani dupa inghitirea amoebelor poti avea
diaree (posibil cu sange in ea) timp de saptamani, balonare, flatulenta (basini sau gaze) urat mirositoare,
dureri de burta, febra sau pierderea poftei de mancare. Perioadele in care te simti bine sunt urmate de
reaparitia simptomelor. Amoebele pot parasi intestinele, infestand alte organe precum ficatul.
Tratament: daca amoebele sunt gasite intr-o proba de materii fecale, se da o combinatie de antibiotice.
Shigeloza si Salmoneloza ............................... Cauza: bacteria shigella si salmonella. Simptome: la 1-4 zile
de la infectare poti avea diaree (in cazul shigelozei poate contine sange sau mucus), dureri de burta,
febra si varsaturi. Tratament: infectia este confirmata prin testarea materiilor fecale. Antibiotice date in
cazul shigelozei (tratamentul anti-diareic poate inrautati lucrurile). In cazul salmonelozei tratamentul
antibiotic de obicei nu este necesar, exceptand cazurile grave in care infectia se raspandeste dincolo de
intestine. > STIAI? Denumirea bacteriei shigella provine de la omul de stiinta japonez care a descoperit-o
in urma cu peste 100 ani, Kiyoshi Shiga!Salmonella isi datoreaza numele lui Dr. Daniel E. Salmon, omul
de stiinta american care a descoperit-o in 1885, in stomacul unui porc. Oxiurii (viermi rotunzi Threadworm) ............................. Cauza: de asemenea numiti ‚viermii ac’, oxiuroza este cauzata de un
parazit, un vierme mic care poate trai in intestinele tale. Oxiurii sunt transmisi doar intre oameni (nu au
nimic de a face cu viermii pe care ii pot lua pisicile si cainii). Simptome: la 2-4 saptamani dupa infestare,
senzatie de gadilare sau mancarime in fundul tau – insa multi nu observa simptomele. Viermii adulti pot
fi vazuti in jurul gaurei fundului tau sau pe materiile fecale, aratand ca niste ate de bumbac, lungi de
aproximativ un centimetru. Cum ajunge acolo: viermele lasa mii de oua invizibile in jurul gaurei fundului
unei persoane infestate. In timpul sexului ouale se pun pe prezervativele folosite, pe jucariile sexuale
sau pe degetele tale si apoi ajung in gura si intestinele tale unde devin viermi adulti si se inmultesc.
Tratament: vindecarea se face cu pudra sau pastile impotriva oxiurilor. Infectia HIV
......................................................................................... Cauza: virusul imunodeficientei umane (HIV).
Simptome: de obicei niciunul la nivelul fundului, cu toate ca diareea de lunga durata poate fi un
simptom al infectiei HIV. Cum este transmis: majoritatea barbatilor gay sunt infectati anal prin
intermediul contactului sexual fara prezervativ cu un barbat cu HIV (mai ales daca sperma infectata
ajunge in fund). Jocul cu degetul sau fistingul sunt putin probabile sa transmita HIV, insa pielea
sangeranda sau taiata de pe maini sau din fund creste riscul. Manusile din latex ofera o protectie
suplimentara. Rimmingul prezinta un risc scazut pentru transmiterea HIV. Un barbat HIV negativ care
penetreaza: poate lua HIV din fundul unui barbat infectat, in timpul contactului sexual fara prezervativ,
in momentul in care virusul ii patrunde in circulatia sanguina. Acest lucru se intampla in momentul in
care HIV este absorbit prin intermediul uretrei sale, sau a leziunilor mici cu sangerare de pe penisul sau
care de obicei sunt prea mici pentru a fi observate. Exista doua modalitati prin care HIV poate ajunge in
(pe) penisul lui. In momentul in care penisul vine in contact cu: • sangerarile din fundul barbatului care

este penetrat • sau contactul cu mucusul, un strat subtire ce captuseste interiorul fundului sau (mucusul
poate contine HIV in el). Un barbat HIV negativ care este penetrat: poate lua HIV de la un barbat infectat
in timpul contactului sexual fara prezervativ, in momentul in care virusul ii patrunde in circulatia
sanguina. Acest lucru se intampla atunci cand HIV din sperma infectata ajunsa in fundul sau penetreaza
mucoasa fundului lui. Aceasta se intampla din cauza ca mucoasa este absorbanta si se rupe usor.
Teoretic riscul de infectare este mai mare in cazul barbatului HIV negativ care este penetrat decat in
cazul celui care penetreaza. Tratament: nu exista leac in momentul actual pentru infectia cu HIV, insa
exista medicamente care, la majoritatea persoanelor, pot controla multiplicarea virusului si afectiunile
legate de HIV, ce definesc SIDA. Cand prostata ajunge ‚in forma de para’ Daca lucrurile merg prost, apare
o durere in fund! Prostatita .................................................................... Prostatita insemna ‚inflamarea
glandei numite prostata’. Daca ai probleme cu prostata vei fi trimis la un ‚urolog’, un medic specialist in
problemele care au legatura cu urinarea si vezica urinara (aparat urinar sau tract urinar). Exista 3 tipuri
(forme) principale de prostatita: 1 Prostatita bacteriana acuta. 2 Prostatita bacteriana cronica. 3
Prostatita cronica nebacteriana 1 si 2 sunt cauzate de agenti patogeni pe care ii poti lua. Ce anume
cauzeaza 3 reprezinta un mic mister. > STIAI? Aproximativ jumatate dintre barbati au o problema cu
prostata cel putin o data in viata lor, mai ales dupa ce ajung la varsta mijlocie. • Prostatita bacteriana
acuta. ‘Acut’ inseamna o problema severa care apare pe neasteptate in momentul in care prostata ti se
infecteaza cu bacterii si necesita tratament imediat. In acest gen de prostatita, simptomele apar foarte
repede si pot pune viata in pericol, daca nu sunt tratate imediat. Acest gen de prostatita tinde sa
afecteze barbatii sub 35 ani. Simptomele principale sunt febra si frisoanele impreuna cu oricare dintre
urmatoarele: • Durere musculara sau articulara. • Durere la nivelul portiunii joase a spatelui sau la
nivelul fundului, testiculelor sau perineului. • O prostata marita sau sensibila. • Necesitatea de a urina
urgent – sau urinarea in cantitati mari (mai ales noaptea). • Senzatie de arsura/durere in momentul
urinarii, sange in urina. Durere cand ejaculezi. Daca acest lucru se intampla mergi imediat la un spital!
Bacteria care iti infecteaza prostata poate ajunge in sange, cauzand otravirea fatala a sangelui
(septicemie). Doctorii nu au ajuns la un consens daca bacteria pote fi luata sau este trandmisa prin
intermediul sexului. Unii doctori vad sexul oral, anal sau vaginal ca pe o modalitate prin care bacteria
patrunde in prostata. Bacteria Chlamydia pare in stare sa cauzeze aceasta infectie. Poate bacteria iti
patrunde in prostata de la nivelul rectului sau a urinei infectata din uretra ta. Sau poate prostata se
infecteaza prin intermediul unui tract urinar anormal sau a infectiilor de la nivelul vezicii urinare, cauzate
de o vezica urinara care nu se goleste corespunzator. Tratament: prostatita acuta este cea mai putin
intalnita forma, insa si cea mai usoara de tratat (antibiotice timp de cateva saptamani). • Prostatita
bacteriana cronica. ‘Cronic’ inseamna cand o problema progreseaza de mult timp, insa nu este la fel de
grava ca o afectiune ‚acuta’. In aceasta forma, bacteria infecteaza prostata, dandu-ti oricare dintre
simptomele infectiei ‚acuta’, mentionate mai sus, insa poate sub o forma mai putin severa. Principala
diferenta este ca nu ai febra sau frisoane si nu iti poate pune viata in pericol. Acest gen de prostatita
este relativ rar. Infectiile repetate ale tractului urinar, ca uretrita nespecifica, pot fi un semn al ei.
Cauzele posibile sunt aceleasi ca acelea pentru prostatita acuta (vezi mai sus). Tratament: nu este usor –
cateva cure de antibiotice, care dureaza cateva luni, vor fi incercate fara garantia ca vor avea efectul
dorit. • Prostatita cronica nebacteriana. Cea mai des intalnita, dar si cea mai putin inteleasa forma de
prostatita. Testele arata semne de inflamare, insa nu exista infectie bacteriana. Simptomele sunt la fel ca
in prostatita bacteriana cronica si pot apare si dispare de-a lungul unei perioade lungi de timp. Infectiile
repetate ale tractului urinar, ca uretrita nespecifica, pot fi un semn al ei. Din moment ce niciun agent
infectios nu poate fi gasit, adesea doctorii cred ca acest gen de prostatita poate fi transmis in timpul

contactului sexual cu o alta persoana. Unii doctori cred ca poate virusii sau Chlamydia o cauzeaza.
Tratament: dificil (antibioticele nu au niciun efect). Masajul prostatic regulat sau medicamentele
antiinflamatoare pot ajuta. Medicamentele pentru relaxarea muschiului prostatic si a vezicii urinare
(este mai bine ca ea sa fie mentinuta goala) pot de asemenea ajuta. ‘Prostatodinia’ – cand cineva are
simptome de prostatita, dar niciun semn real de infectie sau inflamatie. Examinarea prostatei
............................................ Aceste examene clinice cauta problemele prostatei. Examinarea digitala a
rectului (tuseul rectal) Tu fiind asezat pe mani si genunchi, un doctor iti introduce un deget lubrifiat,
acoperit cu o manusa, in rect si examineaza prostata pentru a observa daca este marita sau anormala.
Masajul prostatic Un masaj prostatic (sau ‚mulgerea prostatei’) implica medicul masandu-ti prostata
timp de cateva minute. Nu este dureros, insa vei simti probabil ca esti pe cale de a urina (nu te ingrijora,
nu o s-o faci). In cele din urma o picatura sau doua de lichid prostatic, de la nivelul glandei, vor iesi afara
si lichidul va fi testat pentru semne de infectie. Teste de urina si de sange sunt de asemenea folosite
pentru verificarea starii de sanatate a prostatei. Hiperplazie prostatica benigna (BPH) (adenomul de
prostata) ............. ‘Benigna’ inseamna ca nu cauzeaza cancer sau infectii serioase. ‘Prostatica’ inseamna
ca implica prostata. ‘Hiperplazie’ inseamna ‚marita’. Asadar BPH inseamna o prostata mai mare decat
este normal. Este des intalnita, mai ales pe masura ce barbatii imbatranesc. Peste jumatate dintre
barbatii care au peste 50 ani au simptome ale unei prostate marite, ele fiind intalnite la majoritatea
barbatilor care au peste 70 ani. Pe masura ce barbatii imbatranesc prostata lor continua sa creasca.
Prostata reprezinta un inel de muschi, sub forma unei gogosi – prin gaura din centrul ei trece uretra
(tubul prin care curge urina ta dupa ce paraseste vezica urinara). Pe masura ce glanda creste ea apasa pe
uretra, intrerupand curgerea urinei tale. Nu iti pune viata in pericol, insa poate produce urmatoarele
simptome: • Urinare frecventa – sau nevoia subita de a urina. • Necesitatea de a te trezi de cateva ori pe
noapte pentru a urina. • Un jet urinar slab, jetul urinar terminal intrerupt, posibil o mica ‚scurgere’ dupa
ce ai terminat. • Senzatia ca vezica ta urinara nu se goleste corespunzator. • Necesitatea de a te incorda
cand urinezi. • Senzatie de durere/arsura cand urinezi. • Infectii repetate ale tractului urinar, ca uretrita
nespecifica. Teste .................................................................................... Tuseul rectal, de obicei facut de
un urolog, arata marimea prostatei. Pentru a examina jetul tau urinar vei fi rugat sa urinezi intr-un vas
de toaleta special conceput, care masoara forta jetului cand urinezi si volumul urinar. O ecografie a
vezicii tale urinara, dupa ce ai urinat, va arata daca vezica ta se goleste corespunzator. Tratamente
............................................................ Deseori este luata o abordare ‚supravegheaza-si-asteapta’, din
moment ce uneori simptomele se pot imbunatati de la sine. Medicamentele pot opri cresterea prostatei
– sau chiar o micsoreaza. Alte medicamente relaxeaza muschii din care sunt facute prostata si vezica
urinara, imbunatatindu-ti jetul urinar. Un remediu din plante numit Saw Palmetto pare sa
imbunatateasca simptomele la unii barbati. Chirurgia (numita TURP – transuretrorezectia prostatei)
elimina partea din prostata crescuta in exces. Terapia cu ultrasunete, radioterapia si terapia laser
reprezinta alte metode de a face prostata mai mica. Ai grija de ‚ceea ce ai in spate’ Un ‚posterior’ mai
aratos prin intermediul dietei si exercitiilor fizice. Hemoroizii ...........................................................
Hemoroizii sunt des intalniti. Acestia sunt vase de sange marite, situati in jurul sau in interiorul intrarii
fundului tau. Nu ii vezi daca sunt in interior, insa poti observa urme de sange cand te stergi la fund.
Hemoroizii pot iesi prin gaura fundului, atarnand acolo, aratand ca un mic balon violet. Uneori pot da
mancarime sau durere, principala cauza a hemoroizilor este constipatia si incordarea din timpul
defecatiei (nu din timpul sexului anal). A fi supraponderal si ridicarea de greutati pot de asemenea sa fie
cauze ale aparitiei hemoroizilor. Consumul de fibre, exercitiile fizice si consumul de lichide fara cofeina,
in cantitati suficiente (8-10 pahare pe zi), ajuta la prevenirea aparitiei lor. Adesea ei dispar singuri, mai

ales daca fibrele sunt introduse in dieta. Exista supozitoare (tablete pe care ti le introduci in fund) sau
creme (ex. Anusol) care pot calma discomfortul. Daca acestea nu functioneaza, medicii iti pot prescrie
medicamente sau pot scoate hemoroizii. Daca ai hemoroizi poti face sex in continuare, cu toate ca ti-ai
putea dori sa astepti pana in momentul in care hemoroizii nu mai sunt, pentru ca poate fi neconfortabil
si poate produce sangerari. Fisurile anale ............................................................... Fisurile anale sunt mici
rupturi (lungi de aproape un centimetru) situate in fundul tau sau pe gaura fundului produse de un
penis, o bucata de rahat, un obiect dur sau de incordarea din timpul defecatiei. Unele fisuri nu se
observa si se vindeca in decursul a cateva zile. Altele pot fi mai adanci si foarte dureroase, mai ales in
momentul in care esti penetrat sau faci treaba mare. Poti simti o mancarime sau o durere ascutita sau
poti observa urme de sange pe hartia igienica dupa defecatie. Pot dura saptamani sau chiar luni pana la
vindecarea lor – contactele sexuale ar trebui evitate pana in acel moment, deoarece pot fi dureroase si
pot redeschide rana. Constiparea, incordarea pe toaleta si trecerea unor materii fecale uscate, pot face
aparitia fisurilor mai probabila. Constiparea poate fi redusa prin consumarea unor cantitati mari de apa,
consumarea mai multor fibre si practicarea de exercitii fizice. Scaunele mai moi fac defecarea mai
usoara si mai putin probabila sa cauzeze redeschiderea fisurii. Medicii pot folosi crema cu nitroglicerina
sau Botox pentru relaxarea muschilor, ajutand la vindecarea mai rapida a fisurilor. Incordarea muschilor
anali in timpul contactelor sexuale insemna un risc mai mare de aparitie a fisurilor – alege o pozitie care
permite muschilor tai din fund sa se relaxeze. Foloseste de asemenea cat mai mult lubrifiant.
Mancarimea anala ....................................................... Mancarimea anala (in termeni medicali: ‚prurit
anal’) reprezinta un simptom al altor afectiuni, nu o boala in sine. Afecteaza mai mult barbatii decat
femeile si poate fi declansata de inflamarea pielii din jurul fundului, inflamare produsa de: • Substantele
chimice din sapunurile parfumate, talc etc. • Curatarea fundului intr-o maniera nu foarte blanda. •
Iritarea pielii din jurul fundului prin intermediul unei diete care este picanta, acida, bogata in cofeina,
alcool, citrice, ciocolata sau rosii. Mancarimea anala poate fi de asemenea un simpton al: •
Hemoroizilor, herpesului sau fisurilor anale. • Eczemei sau psoriazisului. • Scabiei (raie), oxiurilor sau
negilor. Poate fi cauzata de transpiratia excesiva, inclusiv cea produsa de supraponderabilitate sau de
purtarea unei lenjerii intima stramta (boxerii largi din bumbac sunt recomandati). Scarpinatul, adesea in
timpul somnului, inrautateste lucrurile, aparand rani pe piele, si asta inseamna ca orice infectie se poate
lua mult mai usor. Evita sapunurile parfumate, hartia igienica dura si curatarea cu peria – servetelele de
toaleta umede, hartia igienica umeda sau flanela sunt mai blande. Cu toate ca este usoara (1%) crema cu
hidrocortizon (nu necesita reteta) poate tine mancarimea sub control, insa este mai bine sa te
examineze un medic pentru a-ti prescrie felul de crema corespunzator, mai ales daca mancarimea
dureaza de mai mult de 3-4 saptamani. Dieta ............................................................................. Fibrele
sunt bune pentru colonul si rectul tau. Ele previn aparitia constipatiei, o cauza majora a hemoroizilor si
fisurilor anale, insemnand o nevoie mai mica de laxative – care iti pot deteriora intestinele daca sunt
folosite in exces. Fibrele se gasesc in: fructe si vegetale, paine integrala, orez maro, fasole, cereale,
pielea rosiilor si taratele din cereale. Constipatia ..................................................................... Constipatia
este atunci cand nu faci treaba mare mai mult de 4 zile sau cand rahatul tau este tare, uscat si in bucati
mici. Poti considera defecarea ca fiind dificila sau dureroasa. Nu te ingrijora daca nu faci treaba mare in
fiecare zi. Aria de normalitate este situata intre de 3 ori pe zi si de 3 ori pe saptamana. Unele persoane
se constipa daca rutina lor regulata este intrerupta (ex. calatoriile) sau in momentul in care li se schimba
obiceiurile legate de mancare si bautura. Pe masura ce materiile fecale trec prin colon, in calea lor spre
rect, apa din ele este absorbita de colon. Daca rahatul se misca incet, atunci este scoasa prea multa apa
din el, lasandu-l tare si uscat. Rezulta: constipatia. Motivele cel mai des intalnite pentru care unele

persoane se constipa sunt: • Consumul insuficient de fibre. • Consumul insuficient de lichide. Fibrele
Mancarea pe care o consumam in prezent are o multime de fibre extrase in procesul de fabricatie (ex.
painea alba, orezul alb). De asemenea exista cantitati mici in grasime (branza, carne, oua). Ar trebui sa
mancam intre 20 si 35 grame de fibre in fiecare zi; pentru a face asta trebuie sa mananci multe fructe si
legume. De asemenea, bogate in fibre mai sunt legumele uscate si alimentele din cereale integrale, ca
unele cereale consumate la micul dejun, si painea din faina integrala (nu ‚painea graham’ care are putine
fibre). Orezul maro si pastele facute din grau integral sunt de asemenea bune. De asemenea poti
cumpara suplimente cu fibre pe care le poti bea cu apa, insa mancand destule alimente bogate in fibre
va fi suficient. Lichidele Pentru a ajuta la evitarea constipatiei trebuie sa bei lichide din belsug – nu se
considera cafeaua, alcoolul si unele ceaiuri bogate in cofeina; consumul mare de asemenea lichide te va
deshidrata (va elimina apa mai degraba decat o va absorbi). Tinteste sa bei 8 pahare pe zi cu apa, lapte
sarac in grasimi sau sucuri naturale din fructe. Exercitiile fizice zilnice reduc sansele de aparitie a
constipatiei. Ele fac in asa fel incat metabolismul tau sa se accelereze (viteza la care functioneaza
organismul tau), facand ca materiile fecale sa se deplaseze prin colon intr-un timp mai scazut, astfel
incat ele nu se usuca. Laxativele nu reprezinta o optiune buna. Ele de obicei nu sunt necesare, utilizarea
lor poate duce la obisnuinta. Colonul tau incepe sa se bazeze pe ele pentru producerea miscarii bolului si
in timp laxativele deterioreaza abilitatea colonului de a functiona (clismele pot face la fel). Daca tu
consideri ca folosesti laxative in exces, incet incet poti sa opresti utilizarea lor – un medic te poate ajuta.
Constipatia ar trebui vindecata doar prin consumarea lichidelor si alimentelor bune, impreuna cu
practicarea exercitiilor fizice. A fi constipat poate cauza alte probleme la nivelul fundului. Incordarea
pentru a elimina materiile fecale sau trecerea excrementelor tari poate duce la aparitia hemoroizilor sau
a fisurilor anale. Incordarea poate duce la umflarea vaselor de sange din fund (ceea ce reprezinta
definitia hemoroizilor de fapt). Eliminarea fecalelor tari poate duce la aparitia unor taieturi mici la nivelul
mucoasei fundului sau in jurul gaurei fundului. Exercitiile fizice ........................................................
Exercitiile aerobice regulate (zilnic daca se poate) sunt bune pentru inima, tensiunea arteriala, insa si
pentru posteriorul tau! Exercitiile aerobice reprezinta orice lucru care te face sa gafai si sa transpiri timp
de 30-40 minute – cum ar fi alergatul, inotatul, mersul cu bicicleta, canotajul sau chiar doar mersul
rapid. Ele pot ajuta la prevenirea aparitiei constipatiei prin accelerarea unui sistem digestiv lenes. Ai mai
putine sanse sa faci hemoroizi si fisuri anale eliminand constipatia. Sfincter strans Unii oamenii se
intreaba daca faptul ca sunt penetrati le va slabi gaura fundului. Sau intreaba ce pot face ca gaura
fundului lor sa fie mai stransa. Ei bine, sfincterul uman este conceput sa lase sa treaca materiile fecale
prin el. Din moment ce acestea sunt aproximativ de grosimea unui penis mediu, este sigur sa se spuna ca
introducerea unui penis nu ii va face ‚inelului’ tau niciun rau, atata timp cat el se relaxeaza si nu este
folosita forta. Barbatii care sunt penetrati regulat ar putea avea gaura fundului usor mai relaxata decat
barbatii care nu sunt, insa nu este ceva care sa creeze vreo problema. Cand treci la dildourile acelea mari
sau la fistingul uman, atunci opiniile medicale standard spun ca folosirea acestor obiecte mai largi poate
supraintinde muschiul sfincterului. Acest lucru poate face ca muschiul sa isi piarda din tonus si posibil sa
duca la aparitia problemelor legate de tinerea inauntru a gazelor si materiilor fecale. Exista o metoda
care te ajuta sa iti intaresti muschii sfincterului: ‘Exercitiile Kegel’. Aceleasi exercitii pot de asemenea sa
duca la un orgasm mai intens. In primul rand trebuie sa stii pe care muschi il antrenezi. Pentru a face
asta fie: A Inchizi si incordezi sfincterul tau ca si cand ai incerca sa opresti iesirea materiilor fecale fie B
Te opresti in mijlocul momentului in care urinezi. Muschiul pe care il simti contractat este acela asupra
caruia trebuie sa te concentrezi. Fie ca folosesti A fie B atinge-ti perineul pentru a-l simti ‚tresarind’
(portiunea de piele dintre testicule si gaura fundului tau). Acum, pentru exercitiile in sine (nu folosi

tehnica ‚stop-start’ in timp ce faci pipi – ea se foloseste doar pentru a-ti face o idee cu care muschi
trebuie sa lucrezi): Kegel ‚scurt’ Contracteaza muschiul timp de 1 secunda, apoi relaxeaza-l timp de 1
secunda. Kegel ‚lung’ Contracteaza muschiul timp de 5-10 secunde (insa nu mai mult), apoi relaxeaza-l
timp de 10 secunde. Poti face asta in masina, in autobuz, in timp ce privesti la TV, insa va trebui sa faci
aproximativ 70 contractii pe zi, contractii care pot fi tinute mai mult timp pe masura ce te obisnuiesti cu
ele (insa nu mai mult de 10 secunde maxim). Poate sa fie nevoie de cateva luni, in care sa faci asta zilnic,
inainte de a simti o diferenta: • Un ‚inel’ mai strans. • Un control mai bun asupra vezicii urinare. • O
forta a ejacularii crescuta. • Un orgasm mai intens! Resurse Online Professional help with sex problems
www.basrt.org.uk www.tht.org.uk (search under ‘counselling’ or call the THT Direct number below for
details of help available locally). Sexually transmitted infections www.chapsonline.org.uk/infections
(includes clinic details for the UK). Herpes www.herpes.org.uk www.herpes.com.au www.herpes.org.nz
Hepatitis www.hepinfo.org Hard sex www.hardcell.org.uk (info on S&M and rough sex). How HIV is
passed on www.chapsonline.org.uk/biology (includes information on anal and oral sex, other kinds of
sex, condoms, the link between poppers and HIV and post-exposure prophylaxis). Helplines/Support
......................................................... Asociatia ACCEPT ROMANIA Helpline: 021 – 253 90 00 THT Direct
0845 12 21 200 (confidential information and support from Terrence Higgins Trust about anything to do
with sex, HIV and sexual health. Weekdays 10am-10pm, weekends midday-6pm). Herpes Viruses
Association Helpline 0845 12 32 305 Drepturile de autor pentru textul original in limba engleza „The
Bottom Line” editia a IV-a, feb. 2009: Terrence Higgins Trust, Marea Britanie Traducerea si adaptarea
textului in limba romana: Dr. George Gorgota Ing. Sorin Stefan
http://www.eusunttu.ro/interactiv/despre-fund

Brosura cu Super Eroi (Ep. 1)
Alex este super eroul pe care l-ai asteptat dintotdeauna. Este de partea ta si te va ajuta sa lupti impotriva discriminarii
si sa inveti cum sa ai grija de tine si de sanatatea ta. Primele doua episoade au sosit! Descopera cum a ajuns Alex sa
dobandeasca super puteri si cum anume a decis sa inceapa sa le foloseasca. Daca ai ratat brosura in cluburi de 1
decembrie, o poti acum citi online aici (fie apasand pe fiecare pagina in parte, fie in varianta PDF). Click aici pentru
Episodul 2 al benzii desenate!

http://www.eusunttu.ro/interactiv/brosura-cu-super-eroi-ep-1

Brosura cu Super Eroi (Ep. 2)

Alex este super eroul pe care l-ai asteptat dintotdeauna. Este de partea ta si te va ajuta sa lupti impotriva discriminarii
si sa inveti cum sa ai grija de tine si de sanatatea ta. Primele doua episoade au sosit! Descopera cum a ajuns Alex sa
dobandeasca super puteri si cum anume a decis sa inceapa sa le foloseasca. Daca ai ratat brosura in cluburi de 1
decembrie, o poti acum citi online aici

http://www.eusunttu.ro/interactiv-beta/brosura-cu-super-eroi-ep-2

PROIECTELE COMUNITARE
Proiectul cultural al comunitatii gay din Brasov
Proiectul grupului de voluntari din cadrul comunitatii gay Brasov, realizat cu sprijinul programului "Eu Sunt! Tu?"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=304&v=AaGy6LCW4XU

Proiectul cultural al comunitatii gay din Cluj

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=wHkJZxtyKV4
Proiectul cultural al comunitatii gay din Sibiu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_WQoFwsLSQU
Proiectul cultural al comunitatii gay din Galati-Braila
https://www.youtube.com/watch?time_continue=643&v=o7-SIjmLF0U
http://www.eusunttu.ro/interactiv/proiectul-cultural-al-comunitatii-gay-din-galati-braila asta de pus
cred
Proiectul cultural al comunitatii gay din Buzau
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=H3Q77l0qKM4
Proiectul cultural al comunitatii gay din Bucuresti
https://www.youtube.com/watch?v=N-Nbsd_6-yA

Proiectul cultural al comunitatii gay din Timisoara
https://www.youtube.com/watch?v=RF9krnbFfOs
Proiectul cultural al comunitatii gay din Constanta
http://www.eusunttu.ro/interactiv/proiectul-cultural-al-comunitatii-gay-din-constanta stire revista

Proiectul cultural al comunitatii gay din Iasi
http://www.eusunttu.ro/interactiv/proiectul-cultural-al-comunitatii-gay-din-iasi

Comunitatea gay din Arad prezinta filmul "Tu?"
https://www.youtube.com/watch?v=uP5KzQnSCsg

Punem brosura EU SUNT! TU?
Proiecte in desfasurare
RRA SI COMUNICA

-

loredana
fund
cine suntem noi
aventuriile lui alex
proiecte active si foste
vita cu hiv
loc de anunturi

PROIECTE VECHI :
Mai este un prim proiect dar nu mai stiu cum se cheama – o sa cer de la TUDOR.

1.Proiect RO0061
Activitatile desfasurate in cadrul proiectului RO0061 fac parte dintr-un program pe termen lung de
prevenire HIV/SIDA adresat comunitatii persoanelor MSM (barbati care au relatii sexuale cu alti barbati)
care a inceput sa fie implementat de fundatia PSI Romania din anul 2004. Proiectul RO0061 a continuat
unele din activitatile permanente de comunicare si educare, cum este, de exemplu, programul
desfasurat in mediul online, si sprijinirea grupului de suport pentru persoane MSM infectate cu HIV, dar
a inceput si activitati noi, de exemplu impulsionarea si dezvoltarea comunitatilor locale pentru
responsabilizarea acestora pe termen lung, prin investirea in reteaua nationala de lideri de opinie creata
de PSI Romania. Aceasta activitate face parte din viziunea strategica a programului de prevenire HIV a
PSI Romania si va fi continuata in cadrul oricarui alt proiect adresat acestui grup.

PSI Romania s-a angajat sa conduca lupta impotriva HIV/SIDA a populatiei MSM inca din 2004 si va
depune orice diligenta pentru ca continua acest demers pe termen nelimitat, prin urmatoarele strategii,
care sunt parte din viziunea si conceptul pe care se bazeaza proiectul RO0061:

1. Efectul multiplicativ.
Planificarea acestui proiect se bazeaza pe niste modele care incorporeaza teorii sociale, astfel:
modelul Lideri Populari de Opinie (Kelly, 1994), Mpowerment (Kegelles et al, 2002), teoria
difuziei sociale a inovatiei (Rogers, 1962). Instruirea si motivarea liderilor de opinie din cele 10
orase ale proiectului si implicarea lor bazata pe voluntariat in planificarea si implementarea de
proiecte locale va conduce spre responsabilizarea intregii comunitati fata de amenintarea
infectiei cu HIV si a stigmatizarii sociale.
In prezent, o parte din initiativele locale incepute si sprijinite cu finantare din proiectul RO0061
au fost continuate de voluntarii locali, si anume:
- evenimente locale cu mesaje anti-stigmatizare, solidaritate pentru persoanele infectate cu
HIV, si prevenire HIV/SIDA in Cluj, Iasi, Bucuresti, Timisoara si Brasov;
- seminarii de prevenire a infectiei cu HIV si a altor infectii transmisibile sexual, precum si
seminarii cu mesaj de incluziune sociala in Timisoara si Iasi;
De asemenea, grupul de suport pentru barbati gay/bi infectati cu HIV continua sa functioneze
online prin grupul de email pus la dispozitia acestora.
Toate serviciile de informare cu privire la infectii, simptome, studii, centre de testare, sunt in
continuare functionale si la dispozitia comunitatii prin portalul online creat si dezvoltat cu sprijin
de la proiectul RO0061.
O alta directie prin care este vizibil acest efect multiplicativ este strategia de castigarea
statutului legal ca organizatie ne-guvernamentala pentru unele din grupurile locale. In acest
moment, grupul de voluntari din Timisoara s-a constituit ca o organizatie inregistrata legal si pot,
in acest fel, sa acceseze finantari in mod independent de PSI Romania. In aceeasi linie se inscriu
grupurile de voluntari din Cluj, Brasov si Iasi. PSI Romania va sustine aceste organizatii prin
parteneriate si sprijin fata de potentiali finantatori. In acest sens au existat intalniri cu the Global
Fund for Children si Fundatia Nesst, pentru a investiga posibilitatea finantarii grupurilor locale.

2. Abbvie si “Eu sunt! Tu?”
Scop:
Cresterea numarului de persoane din categoria MSM (barbati care au relatii sexuale cu alti barbati) la
risc care isi fac test HIV odata la 6 luni.
Obiective:
1. Cresterea nivelului de cunostinte despre resurse de testare HIV disponibile, prin campanii de
informare online si offline;

2. Cresterea motivatiei personale a persoanelor MSM pentru a se testa HIV, prin sesiuni
motivationale de grup;
3. Reducerea nivelului de incarcatura virala la nivelul comunitatii MSM prin activitati de
imbunatatire a serviciilor de sanatate
http://www.eusunttu.ro/viatacuhiv/

4. HUNTER COLLEGE
Hunter College, My Chat — In Collaboration with PSI Romania

Summer 2014 – Summer 2016



Objectives: Create an online chat support service and forum to assist MSM in Romania
o Provide a resource for MSM, including those with HIV, to ask questions and get
answers
o Offer a reliable, professional service to assist MSM with a variety of challenges
o The individual-level intervention will be initiated with a study and trial



Project Design:

Advertise the background study, then recruit, screen, and track

participants
o Participants will be financially incentivized to complete their roll in the process
o Study counselors provided with professional support and weekly communication


Anticipated Results: Online chat support service will be effectively tested and refined
o A comprenehsive training program will create effective counselors and advisors
o Needs and questions of MSM will be addressed through the service



Conclusion:

A professional online chat support service will be studied, evaluated, and
tested, and ultimately made publicly available to help and support MSM in Romania

5. Proiect UNICEF – STOP VIOLENTEI IMPOTRIVA COPIILOR ! – AICI AM O BROSURA
DACA PUTEM PUNE.

Proiect UNICEF – Prevenirea consumului de alcool in randul adolescentilor

componenta „Fac ce vreau dar știu ce fac” din cadrul Modelului de Incluziune socială prin furnizarea de
servicii sociale integrate la nivelul comunității derulat cu sprijinul UNICEF România în județul Bacău.

- SI AICI AM O BROSURA

PROIECTE IN DESFASURARE :
HUNTER COLLEGE - Bine ai venit la Comunică! Suntem o echipă de cercetători din SUA și România
care lucrează pentru comunitatea și sănătatea persoanelor LGBTQ.
Scopul proiectului nostru este de a-i ajuta pe participanți să aibă o viață sexuală sănătoasă și frumoasă,
și să aibă relații și prieteni care să fie de partea lor. Noi considerăm că viața noastră sexuală este o parte
naturală și pozitivă din ceea ce suntem, și că ar trebui mai degrabă să ne bucurăm de ea, decât să ne fie
rușine. Credem că toți oamenii au dreptul să își exprime sexualitatea așa cum își doresc ei și într-un fel
sănătos.
Dacă te califici, vei participa la acest studiu prin intermediul dispozitivului tău mobil (telefon, tablet sau
laptop). Vei completa 4 chestionare confidențiale și 8 sesiuni confidențiale, fie cu un consilier, prin
intermediul chat-ului, fie citind informații despre sănătate. De asemenea, acest studiu implică testarea
pentru HIV, sifilis, chlamydia și gonoree, și tratament dacă este necesar.
Fiecare porțiune completată va fi recompensată!
Anticipăm că 326 de bărbați gay și bisexuali din România vor participa la această cercetare, care este
bazată pe un proiect de succes pe care l-am început în 2014 cu 50 de oameni și acum îl extindem.

- O SA UMBLAM LA TEXTE
Proiect RRA - FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL –o sa scriem ceva si aici

