
INFORMAŢII
Este important să fiţi informaţi despre diversele boli cu 
transmitere sexuală şi asupra modului de molipsire.

PROTECŢIE
Prezervativul ne protejează de cea mai mare parte a BTS.

CONTROL
Testele făcute în timp util permit iniţierea terapii-
lor ce duc la vindecare şi limitează cele mai grave 
consecinţe.

TRATAMENT
Infecţiile cu HIV, hepatită şi sifilis pot avea consecinţe 
foarte severe dacă sunt neglijate.

cu sprijinul:

testpertutti este o initiativa din partea:

BOLI CU TRANSMITERE
SEXUALĂ

UNDE SE FAC TESTE 
ÎN MOD ANONIM

BOLI CU TRANSMITERE SEXUALĂ
Contactând Zonaprotetta este posibil să efec-
tuaţi la un preţ redus la Serviciul de Boli infec-
ţioase al Spitalului Municipal din Lugano un 
screening general (control) anonim al bolilor cu 
transmitere sexuală.

MEDICI PRIVAŢI 
Medici privaţi specialişti pot oferi diferite teste  ale 
BTS  şi testul HIV şi în formă rapidă; găsiţi numele 
şi indicaţiile direct la pagina www.zonaprotetta.ch/
testpertutti

Adesea şi specialiştii sunt dispuşi să stabilească 
împreună cu pacientul strategiile care garantează 
maxima discreţie posibilă, chiar şi fără să prevadă 
anonimatul în sens strict (de ex. plata fără a trece 
pe la Casa de Asigurări medicale).



ZONAPROTETTA
Consultanţă anonimă despre HIV şi BTS 
Via Bagutti 2 - 6900 LUGANO
T 091 923 17 17
www.zonaprotetta.ch

TEST HIV
Poţi face testul anonim şi plătind cu bani gheaţă  
(cca 30 /50 CHF) la centrele de planificare 
familială de pe lângă spitalele din: 
Locarno T 091 811 45 51
Bellinzona T 091 811 92 32
Mendrisio T 091 811 36 50

Sau la Serviciile de Boli infecţioase de pe lângă 
spitalele din:
Lugano  T 091 811 60 21
Locarno  T 091 811 47 15 
Bellinzona  T 091 811 89 86

La Serviciul de Boli infecţioase din Lugano şi Lucarno este posibil să 
efectuaţi testul HIV rapid.
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HPV
(PAPILLOMA 
VIRUS UMAN)
CONDILOAME

CĂI DE
TRANSMISIE

Raporturi sexuale (vaginale, 
anale, orale) neprotejate

Raporturi sexuale(vaginale, 
anale, orale) neprotejate

Raporturi sexuale (vaginale, 
anale, orale) neprotejate

Raporturi sexuale 
(vaginale, anale, orale) 

neprotejate

Raporturi sexuale (vaginale, 
anale, orale) neprotejate

Raporturi sexuale (vaginale, 
anale, orale) neprotejate; 

contactul pielii cu
leziuni active

Raporturi sexuale (vaginale, 
anale, orale) neprotejate; 
contactul pielii cu leziuni 

active

PRIMELE
SIMPTOME

După 3-4 săptămâni, simptome 
asemănătoare cu cele ale gripei

Adesea asimptomatică. 
Oboseală, colorit gălbui al ochilor 
şi al pielii, dureri abdominale etc.

În general, puţine simptome ca 
arsuri şi secreţii urinare, la femei 

dureri abdominale joase şi la 
bărbaţi uretrită

Adesea asimptomatică la femei, 
secreţii purulente, arsuri urinare, 

uretrită

I-ul stadiu, ulcer cutanat 
nedureros la punctul de intrare 

a bacteriei 

Vezicule dureroase şi mâncărime 
intensă mai ales în partea 

genitală

Adesea asimptomatică, leziuni ve-
rucoase  (ca nişte negi) în regiunea 
anală, genitală, orală chiar şi după 

o lungă perioadă de latenţă 
(luni sau ani)

EVOLUŢIE 

Dacă nu este tratat, 
simptome de deficit 

imunitar (SIDA) ce duc 
la moarte

Ciroză, tumori ale 
ficatului

Risc de sterilitate
la femei

Risc de sterilitate
la femei

Al II-lea stadiu, ganglioni 
îngroşaţi  şi răni ale pielii şi 
mucoaselor. Al III-lea stadiu, 

gravă compromitere a 
diverselor organe 

Idem ca la primele 
simptome

Cancer de col uterin 
la femei. Formare 

de condiloame 
(condilomi?)

LAS
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

Prelevare 
de sânge

Prelevare 
de sânge

Frotiu uretral 
şi analiza urinii

Frotiu uretral 
şi analiza urinii

Prelevare 
de sânge

Frotiu 
al veziculelor 

Prelevare 
de sânge

Vizită
medicală de 
specialitate

TEST DE 
DIAGNOZĂ

NU

DA

NU

NU

NU

NU

Vaccinare 
preventivă

recomandată 
fetelor între 
11 şi 14 ani

TRATAMENT

Antiviral şi controale 
regulate într-un

centru de
specialitate

În faza acută nu
există tratament. 
Infecţia cronică 
se poate trata 
cu antivirale

Antibiotic

Antibiotic

Antibiotic

Antiviral

Antiviral local adesea
de lungă durată. 

Extirpare ţesuturilor 
tumorale şi/sau 
a condilomilor  

BST


