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Această poveste urmărește să transmită informații legate de prevenirea transmiterii HIV
și a altor infecții contagioase în rândul deținuților, de riscurile asociate consumului de
droguri și de serviciile disponibile pentru persoanele afectate de HIV sau dependente
de droguri. Orice asemănare cu nume ori situații reale este pur întâmplătoare.
Albumul de față este produs în cadrul proiectului “Inițiativa 38 - proiect de prevenire HIV
în penitenciare”, implementat de RHRN, ARAS, ADV Romania, ALIAT și INTEGRATION
în parteneriat cu Administrația Naţională a Penitenciarelor, cu sprijin tehnic și financiar
din partea Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei prin
Fundația Romanian Angel Appeal.
Autorii le mulțumesc deținuților și personalului din penitenciarele București-Rahova și
București-Jilava pentru sprijinul acordat în realizarea acestui material.
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Motto: HIV nu se vede, dar există!
Ce este HIV?

HIV este un virus de care nu mai poţi scăpa după ce l-ai luat, orice ce ai face. 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 e foarte slăbit şi nu se mai poate apăra de boli.
Oricine poate să ia HIV dacă nu se protejează, indiferent dacă e femeie sau bărbat. 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.

Cum se transmite HIV?

HIV se transmite numai dacă ai contact direct cu o persoană infectată, în următoarele situaţii:
Prin sex neprotejat:
• contact sexual (vaginal, oral sau anal) fără prezervativ
Prin sânge infectat:
• seringi folosite în comun pentru injectarea drogurilor
• periuţe de dinţi, foarfeci, brice, lame de ras sau instrumente de cosmetică (manichiură, pedichiură)
folosite în comun
• ace folosite pentru tatuaje; tuşul trebuie şi el schimbat pentru fiecare client, pentru că poate transmite
infecţii ca HIV, virusul hepatitei B sau virusul hepatitei C
• transfuzie cu sânge infectat – în prezent în România toţi donatorii de sânge fac teste şi analize înainte
de a dona
• prin accidente, de exemplu atunci când acorzi primul ajutor unei persoane infectate care sângerează şi
nu foloseşti mănuşi, pungi de plastic sau orice material pentru a evita atingerea sângelui infectat
• intervenţii chirurgicale sau stomatologice cu instrumente medicale nesterilizate sau sterilizate incorect,
ce rămân infectate
De la mamă la făt:
• femeile infectate şi însărcinate pot transmite virusul copilului în timpul sarcinii, la naştere sau după
naştere, prin alăptare de la sân
• dacă o femeie ştie că este infectată cu HIV, poate folosi medicamente care reduc riscul de infectare al
copilului.

Cum te poţi proteja?

Ca regulă generală trebuie să te fereşti de orice situaţie în care sângele, sperma sau fluidele 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:
 abstinenţa – 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-ţi înşeli partenera / partenerul
 să foloseşti prezervativul – HIV nu trece prin prezervativ
Evită să intri în contact cu sângele altuia:
 foloseşte doar aparatul tău de ras
 foloseşte doar trusa ta de igienă: periuţa de dinţi, foarfece, unghieră, alte instrumente cosmetice
ascuţite sau tăioase
 dacă îţi faci un tatuaj, asigură-te că acul şi tuşul sunt noi
 dacă consumi droguri injectabile, foloseşte numai seringi curate; dacă nu ai seringi curate, foloseşte
numai seringa ta şi spală-o cu apă sau dezinfectant
 dacă vrei să îţi pui bile pe penis, foloseşte instrumente curate
 asigură-te că medicul sau stomatologul folosesc doar instrumente curate
 dacă acorzi primul ajutor unui accidentat care sângerează, fereşte-te de sânge; foloseşte manuşi, pungi
de plastic sau cârpe
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Cum trebuie folosit prezervativul?

1. Foloseşte întotdeauna un prezervativ nou şi de calitate. Controlează cu atenţie data expirării. Prezervativele
ieşite din garanţie se pot rupe mult mai uşor.
2. Desfă ambalajul prezervativului cu atenţie, nu folosi foarfeci, cuţite, nu trage de el cu dinţii sau cu unghiile.
3. Striveşte rezervorul (“moţul”) prezervativului cu buricele degetelor (din nou atenţie la unghii) pentru a elimina
aerul de acolo. Aşa va fi suficient loc unde să se strângă sperma ejaculată, fără să plesnească.
4. Asigură-te că este cu partea rulată spre exterior, înainte de a-l pune pe penis. Dacă l-ai pus invers pe penis
(cu partea rulată spre interior) atunci trebuie să îl arunci şi să foloseşti unul nou.
5. Aşează prezervativul pe penis ţinând, în tot acest timp, presat rezervorul prezervativului (“moţul”). Ai grijă să
fie cu partea rulată spre exterior.
Derulează prezervativul până la baza penisului, ţinând, în tot acest timp, presat rezervorul prezervativului
(“moţul”). Dacă nu se derulează uşor, atunci sigur l-ai pus cu partea rulată spre interior ... aruncă-l şi ia altul!
După derulare prezervativul trebuie să se muleze perfect, să fie ca o a doua piele pe penis, nu să stea larg.
Pune prezervativul numai dacă penisul este tare, înainte de orice atingere între penis şi vagin.
6. După ejaculare, scoate prezervativul cu atenţie, să nu se scurgă sperma. Atenţie şi dacă există spermă pe
degete, să nu ajungă în vagin !
După ejaculare penisul trebuie retras din vagin cât timp este încă tare, înainte să îşi piardă erecţia. Prezervativul
trebuie ţinut bine la baza penisului pentru a nu-l lăsa în vagin şi a evita o scurgere a spermei.
7. Aruncă prezervativul în coşul de gunoi, nu în toaletă. Ai grijă să nu poată fi atins de altcineva.
Folosirea unor lubrifianţi proşti poate distruge prezervativul. El se poate găuri sau rupe şi astfel sperma poate
ajunge în vagin. Foloseşte numai lubrifianţi pe bază de apă. NU folosi creme cosmetice, uleiuri sau produse
alimentare (unt, margarină etc.) pentru că prezervativul se poate rupe.
Nu pune lubrifiant în interiorul prezervativului fiindcă ar putea aluneca de pe penis şi s-ar putea să nu vă daţi
seama decât când este prea târziu. Lubrifiantul se pune pe prezervativ după ce acesta a fost pus pe penis.
(Surse: www.prezervativ.ro şi www.seximus.ro Copyright © Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate)

HIV se transmite mai uşor la femei

Femeile sunt mai expuse riscului de infectare cu HIV în timpul unui contact sexual vaginal decât bărbaţii.
Dacă nu ai un partener stabil (prieten, soţ) sau nu eşti sigură că el îţi este fidel, insistă să folosească prezervativul
la fiecare contact sexual. Încearcă să îţi învingi teama sau jena de a dicuta cu el acest subiect. Este vorba de
sănătatea ta. Prezervativul folosit corect este cea mai sigură modalitate de prevenire a transmiterii HIV.
Dacă el nu foloseşte prezervativ şi crezi că este posibil să fii infectată cu HIV, fă un test de depistare.
Dacă eşti infectată cu HIV şi însărcinată, poţi lua câteva măsuri pentru a creşte şansele copilului tău de a se
naşte sănătos:
 începe un tratament anti-HIV
 solicită să naşti prin cezariană
 după naştere, evită să alăptezi copilul cu lapte de la sân; foloseşte doar lapte de la magazin, cu
biberonul.

Oricine poate afla dacă este infectat sau nu cu HIV dacă face un test de depistare.
În penitenciare testele se pot face la cabinetul medical, la cerere. Ele sunt anonime şi
confidenţiale.

Ce faci dacă afli că eşti infectat?

Infecţia cu HIV nu este mortală, dacă începi un tratament medical şi ai grijă de sănătatea ta. Există două tipuri
de tratament: de urgenţă şi de lungă durată.
Tratament HIV de urgenţă
În primul rând ţine minte că NU există vindecare pentru HIV. Singura soluţie e să ai grijă să nu te infectezi!
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.
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Când recomandă doctorii tratamentul de urgenţă?
 dacă te-ai înţepat cu ace sau te-ai 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 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 (care ştii că are HIV) şi
avea sânge proaspăt în ea
Tratament 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.

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.
O simplă răceală ajunge să fie o boală foarte grea, de care nu mai poţi să scapi. Nu există vindecare, tratamentul
poate ajuta corpul să reziste mai mult timp.

Cum afli dacă eşti infectat(ă) sau nu?

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 colegilor tăi.
Rezultatul testului 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.

Ce sunt infecţiile cu transmitere sexuală (ITS)?

Toate infecţiile care se transmit sexual pot fi luate atât prin sex vaginal cât şi prin sex oral sau anal. Rănile care
apar în zona genitală dacă ai fost infectat(ă) prin sex vaginal pot să apară şi în gură, în zona anusului sau în alte
zone, după felul contactului sexual.
Unele infecţii cu transmitere sexuală se iau şi pe alte căi decât cea sexuală, cum ar fi de la WC, folosind un
prosop în comun, prin lenjerie intimă sau jucării sexuale (penis artificial) folosite în comun (la un loc cu alţii).
Dacă ai luat o infecţie cu transmitere sexuală, riscul de a te infecta cu HIV este mai mare decât atunci când eşti
sănătos.
Dacă foloseşti prezervativul, riscurile de a lua o infecţie cu transmitere sexuală sunt mai mici. Bacteriile care
produc bolile nu trec prin prezervativ!
Infecţiile cu transmitere sexuală se tratează foarte uşor, dacă te duci la medic imediat ce au apărut semnele.

test jail bre.indd 45

15.02.2009 15:32:20

GONOREEA (sculament, blenoragie, picătura matinală)

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 nici o 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.
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).
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, poţi să te infectezi la fel de uşor în continuare.

SIFILIS (cruci în sânge)

E o infecţie foarte gravă şi se ia foarte uşor. Cu cât este depistat mai rapid, cu atât poate fi vindecat mai repede.
Netratată poate duce la moarte.
Sifilisul netratat evoluează în trei faze:
Faza 1: atât la bărbat cât şi la femeie în zona în care te-ai infectat apare un fel de gâlmă - o rană a pielii, rotundă
sau ovală, tare, nedureroasă - şi mărirea în volum şi inflamarea ganglionilor limfatici. Rana poate să apară pe
penis, în zona vaginului sau anusului, dar şi pe gură, nări, faţă, în gât sau pe corp.
Rana nu apare imediat după infectare, ci la câteva săptămâni sau luni.
Faza 2: rana se vindecă de la sine în 3-6 săptămâni şi timp de 2-3 ani crezi că nu mai ai probleme. De fapt, în
cei 2-3 ani sifilisul se împrăştie în sânge şi în corp, se înmulţeşte Chiar dacă nu se vede nimic, în timpul ăsta tu
poţi să-ţi infectezi partenerii sexuali. În această perioadă apar iritaţii pe toată pielea corpului, chiar şi în gură,
pe palme şi în tălpi. În primii 4 ani de la infectare sifilisul poate fi transmis.
Faza 3: sifilisul atacă toate organele (ochii, ficatul, creierul, inima, oasele etc.) putând să ducă chiar la moarte.
Sifilis 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.
Tratamentul este destul simplu, cu antibiotice, mai ales dacă infecţia este descoperită la început. Tratamentul
se face şi partenerului sexual.
Nu poţi şti dacă ai sifilis decât dacă te consultă medicul şi îţi face câteva teste.

Clamidiaza

Este cea mai răspândită infecţie cu transmitere sexuală, foarte multe femei şi bărbaţi o au. De multe ori vine
împreună cu Gonoreea.
De obicei la început nu se vede, nu ai cum să-ţi dai seama că eşti infectat, indiferent dacă eşti femeie sau bărbat.
De aceea se mai numeşte “infecţia tăcută”. Îţi dai seama că ai o problemă doar când infecţia se agravează.
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 mai ales dimineaţa, dureri sau arsuri în timpul urinatului.
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.

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”.
După infectare apar în zona genitală “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 duca şi la cancer uterin.
Femeile însărcinate pot transmite virusul copiilor.
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.
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Herpesul genital

Herpesul genital este provocat de un virus asemănător cu cel care dă herpesul din zona buzelor şi se poartă
cam la fel. Odată luat nu mai poate fi vindecat.
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, şi 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 sa facă băşicuţele să nu mai apară sau să
treacă mai repede, nu te poate vindeca.

Ce sunt 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.
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.
Dacă se agravează, hepatitele produc ciroză, cancer de ficat şi în cele din urmă moartea.
Femeile pot transmite hepatita copiilor în timpul sarcinii, la naştere şi prin alăptare.
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 A se mai numeşte “boala mâinilor murdare” fiindcă virusul se transmite prin mâini şi mâncare murdară
care ajunge în gură. O fac în special copiii. E uşor de suportat, lasă o sensibilitate a ficatului şi nu e periculoasă
pe timp lung ca celelalte hepatite.
Te poţi proteja de hepatită A dacă îţi faci vaccin.
Hepatita B este foarte uşor de luat fiindcă virusul rezistent în aer. Se transmite prin sex neprotejat, prin
folosirea seringilor în comun (la un loc), 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.
Hepatita C se transmite în special prin sânge - transfuzii, folosirea seringilor în comun, operaţii, tatuaje,
piercinguri, lame de ras, periuţe de dinţi - însă se poate transmite şi sexual, mai ales prin sex anal, numai dacă
există răni deschise ( zgârieturi, lovituri, julituri).
Hepatita C este periculoasă fiindcă la cei mai mulţi dintre cei infectaţi rămâne pentru toată viaţa şi distruge
ficatul. De obicei după ce te-ai infectat nu-ţi dai seama imediat fiindcă nu te simţi rău ca la hepatita B, poţi avea
doar stări de oboseală sau dureri uşoare. Există tratament însă el nu vindecă boala, doar o încetineşte. În acelaşi
timp trebuie să ţii toată viaţa un regim care să nu obosească ficatul - adică fără alcool, tutun, fără mâncăruri
grase şi cu multe vitamine.
O femeie însărcinată poate să transmită hepatita C copilului în timpul sarcinii, la naştere şi prin alăptare.
Pentru hepatita C nu există vaccin!

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII, DISCUTĂ CU MEDICUL, ASISTENTUL SOCIAL,
PSIHOLOGUL SAU EDUCATORUL ÎNTRE EGALI.
Linii de informare telefonică gratuită:
SIDA Helpline:
0 800 800 033
TelVerde (info droguri): 0 8008 700 700
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