CUM TE POȚI PROTEJA?
ITS = INFECŢII CU TRANSMITERE SEXUALĂ

VIRUSUL IMUNODEFICIENŢEI UMANE (HIV)
Virusul HIV se transmite numai dacă ai contact direct cu o persoană infectată: contact
sexual - oral, vaginal, anal - fără prezervativ;
seringi, periuţe de dinţi, foarfeci, brice, lame
de ras sau instrumente de cosmetică (manichiură, pedichiură) folosite în comun cu o persoană infectată, acele şi tuşul folosite pentru
tatuaje, dacă acestea au fost folosite înainte
la o persoană infectată, transfuzie cu sânge
infectat, intervenţii chirurgicale sau stomatologice cu instrumente medicale nesterilizate sau sterilizate incorect, ce rămân infectate; prin accidente, de exemplu atunci când
acorzi primul ajutor; de la mamă la făt în timpul sarcinii, la naştere sau după naştere, prin
alăptare de la sân.

ORICINE POATE LUA HIV DACĂ NU SE
PROTEJEAZĂ, INDIFERENT DACĂ
ESTE TIPĂ SAU TIP!
Infecţia cu HIV nu are semne, persoana infectată arată normal şi nu îi pune pe ceilalţi în pericol pentru că HIV NU se transmite prin aer,
atingere, îmbrăţişare, ciupituri de insecte, pahare, linguri, furculiţe, sărut, haine, WC.
HIV este un virus de care nu mai poţi scăpa
după ce l-ai luat. HIV se înmulţeşte în sânge
şi tot prin sânge se împrăştie în tot corpul.
Medicamentele atacă virusul HIV şi îi opresc
sau încetinesc înmulţirea, dar nu îl fac să
dispară. Dacă HIV se înmulţeşte prea mult,
atunci apare SIDA: corpul este foarte slăbit
şi nu se mai poate apăra de boli.
Ca regulă generală trebuie să te fereşti de
orice situaţie în care sângele, sperma sau flui-

dele unei persoane infectate (spermă, secreţii vaginale) pot să ajungă la tine. În cazul sexului, HIV se transmite prin spermă şi secreţii
vaginale.
De aceea, pentru a te proteja de HIV, ai câteva opţiuni:
• abstinenţă – să nu faci sex dacă nu ai un
prezervativ la tine;
• masturbare – poate fi folosită dacă nu ai
prezervativ, evitând astfel contactul sexual;
• fidelitate – să ai o relaţie stabilă sau să nu
îţi înşeli partenera / partenerul;
• să foloseşti prezervativul – HIV nu trece
prin prezervativ.

EVITĂ SĂ INTRI ÎN CONTACT
CU SÂNGELE UNEI ALTE PERSOANE!
Foloseşte doar aparatul tău de ras, foloseşte doar trusa ta de igienă, dacă îţi faci un tatuaj, asigură-te că acul şi tuşul sunt noi, dacă
consumi droguri injectabile, foloseşte numai
seringi sterile, asigură-te că medicul sau stomatologul folosesc doar instrumente sterile, dacă acorzi primul ajutor unui accidentat
care sângerează, fereşte-te de sânge; foloseşte mănuşi, pungi de plastic sau cârpe.

INFECŢIA CU HIV NU ESTE MORTALĂ,
DACĂ ÎNCEPI UN TRATAMENT MEDICAL
ŞI AI GRIJĂ DE SĂNĂTATEA TA.
Ce este SIDA?
SIDA apare atunci când corpul este atât de
slăbit de HIV, încât nu se mai poate apăra de
boli. Când ai SIDA, înseamnă că virusul HIV a
pus stăpânire pe corpul tău şi îl slăbeşte. Te
îmbolnăveşti mult mai uşor şi te vindeci mai
greu decât de obicei.
Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare, adresează-te unui medic de specialitate!

TRATAMENTUL PENTRU HIV
Există două tipuri de tratament: de urgenţă
şi de lungă durată.
Tratamentul de urgenţă HIV se face atunci
când ai trecut printr-o situaţie cu risc clar
de infectare. Nu e sigur că scapi de HIV dacă
faci tratamentul, dar ai mai multe şanse să
nu te infectezi. Dacă ştii că te-ai infectat cu
HIV, poţi face un tratament de urgenţă. Doctorul îţi prescrie câteva medicamente timp
de o lună, care ajută ca HIV să nu se “prindă”.
În timpul tratamentului te vei simţi rău din
când în când. Medicamentele trebuie luate
în cel puţin 2 ore de când te-ai infectat, aşa
eşti mai sigur că va avea rezultate. Dacă au
trecut 48 ore (două zile) de când te-ai infectat e prea târziu, nu mai are rost să iei medicamentele.
Când recomandă doctorii tratamentul de
urgenţă? Dacă te-ai înţepat cu ace sau teai tăiat cu un cuţit care avea sânge de la o
persoană despre care ştii că e infectată cu
HIV, dacă ai avut contact sexual (vaginal, anal,
oral) fără prezervativ cu cineva de care ştii că
are HIV (sau dacă prezervativul a alunecat
sau plesnit), dacă te-ai injectat sau înţepat
cu o seringă cu care se injectase altcineva
înainte (de care ştii că are HIV) şi avea sânge
proaspăt în ea.
TratamentuL HIV de lungă durată. Dacă te-ai
infectat cu HIV (nu poţi să ştii decât dacă îţi
faci testul) este bine să începi un tratament.
Dacă nu faci tratamentul, în câţiva ani HIV
poate să-ţi slăbească corpul şi o să ajungi la
SIDA. Există medicamente care, luate cum
trebuie, întârzie apariţia SIDA şi îţi păstrează
o sănătate bună.
O persoană infectată cu HIV poate trăi zeci
de ani înainte sa intre în stadiul SIDA. Timpul

este preţios. În fiecare an este posibil să se
descopere un leac pentru HIV. Medicamentele
trebuie luate în fiecare zi, toată viaţa. De la
ele te poţi simţi rău, însă ar fi mult mai rău
dacă nu le-ai lua.

TESTUL HIV
Dacă bănuieşti că ai luat HIV, doar testul HIV
îţi poate spune dacă aşa este.
Testul HIV este un test de sânge.
Nu trebuie să-l faci imediat, ci după 3-6 luni
de la momentul în care crezi că te-ai infectat
fiindcă de abia atunci se pot detecta urmele
virusului HIV în sânge. Programul de testare
HIV are 2 părţi: consiliere şi testare. Mai întâi
vorbeşti cu un consilier care îţi explică ce înseamnă HIV şi SIDA, cum se face testul şi poţi
întreba orice vrei tu să ştii despre asta. După
ce vorbeşti cu consilierul, te poţi răzgândi
fără nici o problemă. Nimeni nu te obligă să te
testezi. La test ţi se ia puţin sânge, care e
trimis la laborator. La unele teste, care se numesc rapide, ţi se dă rezultatul pe loc. Când
rezultatul e gata, vei vorbi din nou cu consilierul, care îţi va explica ce înseamnă rezultatul
şi ce poţi face mai departe. Indiferent care e
rezultatul şi ce ai vorbit cu doctorul şi consilierul, ei nu au voie să spună altor persoane.

REZULTATUL TESTULUI HIV POATE FI
POZITIV SAU NEGATIV.
Dacă rezultatul este pozitiv, există posibilitatea să fii infectat cu HIV, dar încă nu e sigur! Ca să fie sigur trebuie să mai faci nişte
teste. Dacă toate ies pozitive, înseamnă că
eşti infectat şi trebuie să începi tratamentul. Dacă rezultatul este negativ, înseamnă
că nu eşti infectat şi te poţi sfătui cu medicul
şi consilierul despre cum te poţi feri de HIV şi
de acum încolo.
Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare, adresează-te unui medic de specialitate!

GONOREEA (sculament, blenoragie, picătura
matinală). Este cauzată de o bacterie.
singure, fără urmă. De obicei, persoana va creSEMNE ŞI SIMPTOME
Dacă eşti bărbat, o recunoşti după picături
galben-verzui dimineaţa, senzaţie de arsură
la urinat sau durere.
Dacă eşti femeie, e foarte probabil să nu observi nicio problemă la început, să nu-ţi dai
seama că eşti infectată (la 3 femei din 4) sau
să observi dureri în timpul contactului sexual, secreţii vaginale de culoare gălbuie însoţite de mâncărimi şi arsuri. Femeile însărcinate
pot transmite infecţia copilului la naştere.
TESTARE
Dacă bănuieşti că te-ai infectat trebuie să te
adresezi medicului, fiindcă netratată, gonoreea se agravează şi poate duce la complicaţii
până la infertilitate (nu mai poţi avea copii,
atât femeile, cât şi bărbaţii).
TRATAMENT
Tratamentul este simplu, cu antibiotice. Trebuie să te tratezi şi tu şi partenerul fiindcă
altfel te poţi reinfecta de la el/ea.

CHIAR DACĂ TE-AI VINDECAT O DATĂ DE
GONOREE, POŢI SĂ TE INFECTEZI
LA FEL DE UŞOR ÎN CONTINUARE.
SIFILISUL

E o infecţie foarte gravă şi se ia foarte uşor.
Cu cât este depistat mai rapid, cu atât poate
fi vindecat mai repede. Netratată, are o evoluţie lentă, dar foarte gravă.
Fazele sifilisului
SIFILISUL PRIMAR: la 10-90 zile de la infecţie apare o rană în zona contactului sexual
(vagin, gură, anus/rect). Rana este numită
„şancru” şi este o suprafaţă de unde lipseşte pielea, de formă rotund-ovală, ca o mică
monedă, nedureroasă şi cu baza tare. După
aproximativ 3 săptămâni, leziunile se vindecă

de că s-a vindecat.
SIFILISUL SECUNDAR: durează între luna
a 6-a şi a 24-a de la momentul infectării. În
ceastă fază, apar diferite erupţii pe piele, de
obicei sub forma unor pete de culoare roz, căderea părului, modificări ale pielii palmelor.
SIFILISUL TERŢIAR: reprezintă restul perioadei de evoluţie, până la 15 ani. În această
fază, microbul se cantonează în diferite organe interne pe care le distruge. Boala devine
din ce în ce mai greu de vindecat şi se poate
ajunge chiar și la deces.
SIFILISUL CONGENITAL: o mamă infectată
poate să piardă sarcina, să nască prematur
sau să transmită infecţia copilului, care va fi
grav afectat de sifilis. Pentru a evita aceste
probleme, tratamentul trebuie început în primele trei luni de sarcină.
TRATAMENT. Tratamentul este destul de
simplu, cu antibiotice, mai ales dacă infecţia
este descoperită din timp. Tratamentul se
face şi partenerului sexual. Nu poţi şti dacă
ai sifilis decât dacă te consultă medicul şi îţi
face câteva teste.
Dacă ai întrebări despre infecţia cu HIV sau
ITS-uri, atunci sună la:

SIDA
HELPLINE
0800.800.033
(apel gratuit)
Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare, adresează-te unui medic de specialitate!

Femeile pot transmite hepatita copiilor în
timpul sarcinii, la naştere şi prin alăptare.

CHLAMYDIOZA
Este determinată de un germen şi este cunoscută drept „infecţia tăcută”, doar un
sfert dintre femeile infectate şi jumătate
dintre bărbaţi prezentând simptome.
SEMNE ŞI SIMPTOME
La femei infecţia afectează vaginul şi colul
uterin: scurgeri vaginale anormale, sângerări,
cel mai adesea după contactul sexual, dureri
jos, înţepături sau arsuri în timpul urinatului.
Femeia însărcinată o poate transmite copilului la naştere.
La bărbaţi infecţia produce picături cu puroi
și arsuri în timpul urinatului.
TRATAMENT
E foarte important să fie tratată fiindcă
duce foarte des la infertilitate (nu mai poţi
face copii). Tratamentul e simplu şi uşor şi
trebuie făcut şi de partenerul sexual.

HEPATITELE
Hepatitele sunt boli produse de viruşi care
atacă ficatul: virusul hepatic A, B şi C sunt
cei mai des întâlniţi.
Hepatitele au toate aceleaşi semne: îngălbenirea ochilor şi a pielii (gălbinarie), urina este
închisă la culoare (portocalie sau maronie),
scaunul este galben-deschis, oboseală (îţi
vine să dormi tot timpul şi oboseşti dacă faci
efort), dureri în zona burţii, pierderea poftei
de mâncare, greaţă, ameţeală, vomă.

În caz că te-ai infectat cu unul din viruşii hepatici, e important ca în timpul tratamentului
să nu bei alcool, să nu fumezi foarte mult şi să
ţii un regim alimentar bogat în vitamine, fără
grăsimi şi prăjeli, care să ajute corpul să lupte
cu virusul.
HEPATITA B este foarte uşor de luat fiindcă
virusul este rezistent în aer. Se transmite
prin sex neprotejat, prin folosirea în comun
a seringilor, instrumente de tatuat, piercing,
operaţii, lame de ras, periuţe de dinţi, prin
sărut.
Boala apare la 1-6 luni de la infectare şi poate
dura 6 luni, timp în care corpul luptă cu virusul. Pe perioada bolii trebuie să stai în spital
sau izolat ca să nu-i infectezi pe ceilalţi. După
cele 6 luni de boală, dacă corpul a reuşit să
controleze virusul nu vei avea probleme mari
pe viitor şi nici nu vei mai lua hepatita B. Însă
nu se întâmplă aşa întotdeauna. Câteodată
corpul nu câştigă lupta şi virusul rămâne în
corp, unde atacă ficatul, provocând cronicizarea bolii, adică rămâi bolnav, chiar dacă ţi-ai
revenit şi te simţi bine. De fapt boala va continua sa-ţi atace ficatul şi poate deveni foarte
gravă. Pentru tratament, adresează-te medicului.
Dacă nu eşti infectat, cea mai sigură metodă
de protecţie este vaccinul! Îţi poţi face vaccin
care să te protejeze de Hepatita B.
Citeşte mai multe despre hepatite pe:

Numai hepatita A se poate trata. Hepatitele
B şi C sunt boli cronice, adică nu se mai vindecă sau se vindecă la foarte puţini oameni.
Pentru ele există tratamente ca şi pentru
HIV, care încetinesc evoluţia bolii.

doareu.com

Dacă se agravează, hepatitele produc ciroză,
cancer de ficat şi în cele din urmă, moartea.

Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare, adresează-te unui medic de specialitate!

www .

NEGII GENITALI

Spre deosebire de alte infecţii cu transmitere
sexuală, aceasta este provocată de un virus,
nu de o bacterie.
Acest virus nu poate fi niciodată vindecat de
tot, însă trebuie tratat şi supravegheat pentru a nu duce la probleme grave. Se mai numeşte „negi” sau „vegetaţii” sau „creastă de
cocoş”
SEMNE ŞI SIMPTOME
După infectare, în zona genitală apar „negi”,
adică nişte umflături de culoare roşie, roz sau
gri, de obicei în formă de conopidă, atât la bărbaţi, cât şi la femei.
La femei sunt foarte periculoase fiindcă virusul care provoacă aceşti negi poate să ducă
şi la cancer uterin. Femeile însărcinate pot
transmite virusul copiilor.
TRATAMENT
Negii pot fi distruşi prin diverse procedee de
către doctor, însă pot apărea la loc oricând,
fiindcă virusul poate rămâne în corp. Se tratează amândoi partenerii.
În special femeile trebuie să se ducă cel puţin
o dată pe an la doctor (chiar dacă nu se vede
nimic cu ochiul liber) pentru a verifica dacă infecţia nu s-a înrăutăţit.

HERPESUL GENITAL
Herpesul genital este provocat de un virus
asemănător cu cel care dă herpesul din zona
buzelor şi se manifestă cam la fel. Odată luat,
nu mai poate fi vindecat.
SEMNE ŞI SIMPTOME
La infectare apar nişte băşicuţe cu lichid, dureroase, care dispar după un timp. Herpesul
genital este mai agresiv decât cel din zona
buzelor. Odată cu erupţia băşicuţelor poate
să dea stări generale de rău, dureri de cap, de
spate, dureri la urinat. După ce băşicuţele se
vindecă, virusul rămâne în corp şi va produce

din nou băşicuţe din când în când. Este importantă abstinenţa de la orice fel de contact
sexual cât timp se văd băşicuţele, fiindcă
pericolul de infectare este foarte mare. Nu
trebuie să le scarpini sau rupi fiindcă o să te
infectezi singur, iar băşicuţele vor apărea şi
în alte zone. După ce se vindecă şi nu se mai
vede nimic cu ochiul liber, pericolul să infectezi
pe altcineva scade foarte mult, dar există.
Femeile însărcinate pot transmite herpesul
copilului la naştere, dacă se rup băşicuţele.
Tratament există sub formă de pastile sau
creme, însă poate numai să facă băşicuţele
să nu mai apară sau să treacă mai repede, nu
te poate vindeca.

TRICOMONIAZA
Este o boală cauzată de un parazit, Trichomonas
vaginalis.
SEMNE ŞI SIMPTOME
La femei se manifestă, cel mai frecvent, printr-o scurgere vaginală abundentă, galben-verzuie, spumoasă, urât mirositoare, însoţită de
roşeaţă şi usturime în zona genitală externă.
Mai pot apărea usturimi la urinat şi disconfort, sau chiar dureri în timpul actului sexual.
Cu toate că simptomele sunt destul de agresive, există cazuri în care ele pot să nu se manifeste (asimptomatică).
La bărbat, de cele mai multe ori, infecţia nu
se manifestă. Atunci când apar, semnele constau în dureri şi usturime la urinat, scurgere
uretrală, roşeaţă şi iritaţii la nivelul prepuţului. De cele mai multe ori, primele simptome
apar la 5-28 de zile de la infectare.
Chiar dacă partenerul/partenera ta nu are
nici un simptom, trebuie să vă trataţi amândoi, altfel boala poate să reapară!
Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare, adresează-te unui medic de specialitate!

CANDIDOZA
Este cauzată de o ciupercă (Candida albicans) ce trăieşte în mod normal pe piele şi pe
mucoase. Prin urmare, este o infecţie care nu
se transmite neapărat pe cale sexuală.
SEMNE ŞI SIMPTOME
Atât femeile, cât şi bărbaţii pot avea candidoză genitală fără să aibă nici un semn.
Dacă apar, la femeie semnele pot fi: iritaţie,
roşeaţă, mâncărime în zona organelor genitale externe, o secreţie vaginală albă, vâscoasă
şi/sau o senzaţie de disconfort în timpul actului sexual.
La bărbat pot apărea iritaţii şi mâncărimi în
zona penisului şi/sau scurgeri din uretră.
ATENȚIE!
Candidoza genitală nu este atât o boală gravă, dar neplăcută prin simptomatologie.
Deseori, ea apare la persoane care iau tratamente cu antibiotice sau care suferă de anumite boli precum diabetul zaharat. Conform
statisticilor, 75% dintre femei trec printr-o
candidoză genitală cel puţin o dată în viaţă.

PĂDUCHII LAȚI
Păduchii laţi (Phthirus Pubis) sunt paraziţi de
1-4 mm care determină pediculoza pubiană.
Se fixează şi îşi depun ouăle pe părul pubian;
acestea se pot răspândi pe aşternuturi sau
îmbrăcăminte, unde pot trăi câteva zile.
Se pot observa cu ochiul liber la rădăcina firelor de păr, ca nişte pete mici, maronii.
Păduchii laţi se transmit prin contactul intim
cu persoana infestată sau prin folosirea în

comun a lenjeriei, prosoapelor etc.
Păduchii laţi se hrănesc cu sângele din vasele
capilare.
Ca urmare, pe piele apar mici umflături roşiatice (papule) care provoacă mâncărimi intense.

SCABIA (RÂIA)
Este o boală cauzată de un parazit (Sarcoptes Scabiei). Femela sapă galerii în piele mai
ales în timpul nopţii, iar după ce depune ouăle, moare. Larvele înţeapă pielea pentru a se
hrăni.
Contaminarea se face prin contactul intim
cu persoana infestată sau prin folosirea în
comun a lenjeriei, prosoapelor etc. Contactul
sexual reprezintă o modalitate de transmitere a acestui parazit.
SEMNE ŞI SIMPTOME
Principalele semne ale bolii sunt: roşeaţa pielii şi mâncărime intensă. În zona afectată pot
apărea infecţii secundare.
Mai nou, scabia are manifestări nespecifice,
fiind greu de diagnosticat.

testare hiv
BUCURESTI
wWW.CENTRULARAS.RO
tEL: 021.210.07.47
SURSE INFORMAŢII ITS:
ROMANIAN HARM REDUCTION NETWORK
Revista de benzi desenate “După gratii”
FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI: www.indraznesc.ro

Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare, adresează-te unui medic de specialitate!
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GÂNDEȘTE ÎNAINTE SĂ VORBEȘTI! PREVINO ȘI TU DISCRIMINAREA PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV.

Cum ar trebui ca un tânăr să afle că trăieşte
cu HIV? (în ce condiţii)
Legea obligă ca orice clinică (fie ea și privată)
sau spital care face testare HIV să ofere testele împreună cu consiliere pre și post testare. Dacă pacientul are nevoie, este recomandat ca ședința să se prelungească până se
epuizează toate întrebările din acel moment,
iar pacientul se liniștește și stăpânește măcar informațiile de bază ale afecțiunii cu care
a fost diagnosticat.
Ce ar trebui să facă un tânăr care tocmai a
aflat că este HIV pozitiv?
• Să meargă la medic și să facă toate analizele pe care le prescrie acesta;
• Să înceapă tratamentul anti-HIV exact
când îl prescrie medicul și să îl ia întocmai
cum a recomandat acesta;
• Să facă sex protejat;
• Să învețe despre afecțiunea cu care trăiește.
Cum sunt priviți/tratați cei care trăiesc cu
HIV în România ?
Discriminarea, marginalizarea și stigmatizarea sunt foarte prezente în România. Chiar
dacă foarte mulți tineri au comportament la
risc, sunt de părere că virusul HIV nu îi poate
afecta pe ei și astfel ajung să nu se protejeze.
Cei care trăiesc cu HIV ajung să se auto-marginalizeze și auto-stigmatizeze din cauza mediului neprimitor în care trăiesc.
De unde atitudinea agresivă a oamenilor atunci
când cunosc o persoană care trăiește cu HIV?
Din faptul că asociază SIDA cu moartea și din
propria frică de moarte, dar și din lipsa de informații despre acest subiect.

Cum este viața persoanelor care trăiesc
cu HIV în România?
Este diferită de la persoană la persoană
pentru că vorbim de niște indivizi care în
momentul diagnosticului au propria istorie de viață, propriile experiențe, trăiesc cu
propriile învățăminte parentale în medii sociale diferite, cu o relație mai bună sau mai
proastă cu moartea. Aici se adaugă informațiile pe care le aveau despre HIV înainte
de diagnostic. Chiar dacă la diagnosticare
află că speranța de viață este de 86 de ani la
femei și 81 la bărbați, mai mare decât la populația generală, dacă se ia tratamentul așa
cum a fost prescris de medic, este nevoie de
timp ca aceste vești să se așeze.
În general, după o perioadă în care informația se așează și noul statut este acceptat,
persoana care trăiește cu HIV se întoarce
la o viață normală. Practic, viața cu HIV presupune luarea unui tratament o dată sau de
două ori pe zi cu care te poți obișnui, efectuarea analizelor de sânge o dată la 3 sau 6 luni,
protejarea partenerilor sexuali și cam atât!
Material realizat cu sprijinul Asociației SENS
POZITIV: asociație nonguvernamentală care se
adresează persoanelor care trăiesc cu HIV/
SIDA. SENS POZITIV există pentru a susține îmbunătățirea calității vieții tuturor persoanelor
seropozitive, indiferent de sex, etnie, religie sau
credință, vârstă, orientare sexuală, situație
socială, mediul de proveniență, dizabilitate sau
grup vulnerabil. www.senspozitiv.ro

Întregul material poate fi citit pe
www.doareu.com
Aceste informaţii sunt cu titlu informativ. Pentru
diagnosticare și testare HIV, adresează-te unui medic
de specialitate, sau unui serviciu de testare!

Tinere, dacă citești aceste rânduri, aș vrea să știi că...
Bogdan Istrate, Manager Programe, Asociaţia Semper Musica

A

tât eu, cât și părinții și rudele tale, atunci când am fost
la vârsta ta, am avut aceleași întrebări legate de primul
contact sexual, de emoția primului sărut, prima relație și
de cum vor evolua toate acestea odată cu vârsta. Au fost
întrebări la care cu greu am primit răspuns și asta pentru
că nu am avut curaj să îmi întreb părinții, deși acum cred
că ei ar fi trebuit să fie mai mult implicați în viața mea.

P

e vremea când eram la vârsta de 14-15 ani, nu
aveam acces la internet și, cu atât mai mult,
găsirea de răspunsuri la întrebările pe care le
aveam, a fost și mai dificilă. Însă acum, situația
este diferită. Ai acces la internet și, cu toate că
nu întotdeauna website-urile prezintă informație de calitate
sau corectă, totuși mai găsești articole utile despre cum să vorbești cu
părinții despre sex, primul contact sexual, primul sărut sau cum se folosește corect
un prezervativ.

C

aută să răspunzi la întrebări înainte să
iei o decizie legată de viața ta sexuală.
Încearcă să găsești toată informația necesară care să te facă să înțelegi care sunt
riscurile unui contact sexual fără prezervativ
și ce se va întâmpla în situația în care afli că
ești infectat/ă cu HIV, sau cu o altă infecție
cu transmitere sexuală. Vorbește cu părinții
tăi, atât cât se poate, implică-i în viața ta și
folosește experiențele lor ca surse de informații utile pentru deciziile pe care urmează
să le iei.

Aș vrea să te mai rog să nu negociezi niciodată în dezavantajul tău și când spun asta mă
refer la negocierea folosirii prezervativului.
Folosirea câte unui prezervativ la fiecare
contact sexual înseamnă protecție împotriva
infecțiilor cu transmitere sexuală și amânarea momentului apariției primului copil. Cu
toții iubim copiii și îi vrem în viața noastră la
un moment dat, tot ceea ce te rog este să te
gândești care va fi momentul cel mai potrivit

pentru tine, dar și pentru copilul care urmează să facă parte din viața ta.
ste foarte important ca un copil să
trăiască într-un mediu stabil, în care ambii
părinți își asumă creșterea lui. Știu că poate
acest text pare mai mult o discuție cu unul
dintre părinții tăi în care te previne în legătură cu riscurile unui contact sexual neprotejat,
însă aș vrea să fie o scrisoare către tine din
care să îți iei ce îți trebuie și să înțelegi că
viața este făcută din decizii și fiecare decizie
pe care o luăm ne afectează pe termen scurt,
mediu sau lung. Folosește-te de deciziile pe
care cei din jurul tău le-au luat deja ca să
înțelegi care ar putea să fie consecințele
acțiunilor tale și încearcă să ceri mereu o a
doua opinie, ca să fii sigur/ă că decizia pe care
urmează să o iei este cea mai potrivită.

E

În final, îți urez o viață sexuală sănătoasă,
decizii potrivite pentru vârsta ta, o relație
minunată cu părinții tăi și să îți găsești mereu
timp pentru tine și întrebările pe care le ai!!!

