
GHID PENTRU EDUCATORI
DE LA EGAL LA EGAL

Y-PEER MOLDOVA



NU UITA!
Y-PEER Moldova promovează educația de la egal la egal și 
dorește ca fiecare tînăr din Moldova să fie informat și să ia 

decizii responsabile privind propria sănătate. 

Pentru detalii ne puteţi contacta la:
Email: ypeer@ypeer.md

Facebook: Y-PEER Moldova
Adresa: Chișinău, MD 2004, str. 31 August 98, bir. 201
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Acest ghid are structura unei sesiuni de informare, iar subiectele sunt expuse într-o 
succesiune logică, conform agendei. Ghidul respectă principiul „interacțiunii” care presu-
pune comunicarea bilaterală dintre educator și participanți, astfel încât să fie facilitată 
transmiterea informației. Fiecare subiect va fi divizat în 3 compartimente pentru a fi cât 
mai accesibil și util activității educatorului de la egal la egal.

Ce vorbim?
Este primul compartiment unde sunt descriși pașii concreți pe care îi parcurgem în 
formularea mesajului la un anumit subiect. La fel sunt specificate întrebările pe care le 
adresăm participanților. Este o matrice a fiecărui subiect din care ne vom orienta 
pentru a transmite mesajele-cheie într-un timp determinat.

Ce trebuie să cunoaștem?
Este al doilea compartiment, aici găsim informația necesară unui educator pentru a trans-
mite mesajele enunțate în compartimentul „Ce vorbim?”. Tot aici este descris fiecare 
aspect al subiectului pentru a oferi educatorului de la egal la egal posibilitatea de a 
dezminți anumite mituri, de a putea răspunde la întrebările participanților și, nu mai 
puțin important, de a-și îmbunătăți cunoștințele bazate pe dovezi în domeniul sănătății 
sexuale și reproductive.

Ce răspundem?
Este al treilea compartiment dedicat întrebărilor frecvente care pot fi adresate de către 
participanți pe anumite subiecte. Este enunțată întrebarea precum și un răspuns care 
poate fi oferit de către educator participanților.

GHIDUL EDUCATORULUI DE LA EGAL LA EGAL

Ghidul este elaborat de Rețeuaua Educatorilor de la Egal 
la Egal Y-PEER Moldova cu suportul Fondului ONU pentru 
Populație, UNFPA Moldova.

Autor: Iurie Arian, consultant în Sănătatea Sexuală și 
Reproductivă
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1.   Introducere

Cum lansăm o sesiune de informare?
✓   Ne prezentăm (nume, prenume, ocupația)
✓   Prezentăm organizația și campania în cadrul căreia se desfășoară activitatea
✓   Argumentăm importanța tematicii care urmează să fie abordată

De ce sunt importante cunoștinţele în sănătatea sexuală și reproductivă pentru 
tineri? 
  

Pentru că:
•  În Republica Moldova, circa 10% din totalul de sarcini sunt atribuite adolescenților, iar 
89% din acestea sunt declarate a fi nedorite.
•  Incidenţa infecţiilor cu transmitere sexuală printre adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 
15 și 19 ani este cu aproximativ 50% mai înaltă decât în cazul populaţiei mature.
•  Mai mult de 50% din tinerii cu vîrsta cuprinsă între 15 – 24 de ani au deja experiență 
sexuală, iar doar jumatate din ei au folosit prezervativul în timpul ultimului lor act    
sexual.
•  Incidența infecției HIV printre tineri cu vîrsta cuprinsă între 15 – 24 de ani a crescut de 
la 10% în 2000, la 21% în 2012.
•  Educația sexuală nu este predată ca și disciplină separată în școli.
•  Metodele moderne de contracepție nu sunt folosite în general sau sunt folosite incon-
stant de către tinerii activi sexual.
•  Tinerii nu cunosc despre existența unor metode de contracepție eficiente, cu atât mai 
mult despre utilizarea corectă a acestora.
•  Miturile cu referire la sănătatea sexuală și reproductivă sunt foarte  răspândite printre 
tineri, iar acest fapt duce la un comportament riscant.

CE VORBIM?

3 reguli importante:
1.  Creăm o atmosferă binevoitoare și neformală
2.  Interacționăm cu participanții și încurajăm întrebările la subiectele abordate
3.  Prioritizăm subiectele și ajustăm volumul de informație în funcție de durata 
      sesiunii

Cum creăm un climat binevoitor și neformal?
•  Zâmbim participanților
•  Apreciem curajul și inițiativa participanților
•  Mulțumim pentru întrebări
•  Spunem glume potrivite
•  Oferim răspunsuri doar atunci când le cunoaștem, dacă nu cunoaștem răspunsul 
    lăsăm date de contact unde se pot adresa pentru a primi răspuns
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✓   Demonstrăm utilizarea corectă a prezervativului
✓  Transmitem mesajele cheie cu referire la prezervativ

Pastilele contraceptive:
✓   Definim eficiența metodei
✓   Descriem avantajele și dezavantajele metodei
✓  Transmitem mesajele cheie cu referire la metodă

Metode naturale de contracepţie:

Abstinenţa:
✓   Definim eficiența metodei
✓   Transmitem mesajele cheie cu referire la abstinență

Coitusul întrerupt:
✓   Definim metoda și eficiența ei contraceptivă
✓   Explicăm cînd aceasta este mai puțin eficientă și ce facem pentru a crește eficiența ei 
      contraceptivă
✓  Transmitem mesajele cheie cu referire la metodă

Contracepţia de urgenţă:

✓   Definim contracepția de urgență
✓   Descriem caracteristicele metodei
✓   Specificăm cînd poate fi folosită contracepția de urgență

2.   Adolescenţa și particularităţile perioadei de pubertate

Puncte de reper:
✓   Definim perioada de adolescență și perioada de pubertate
✓   Caracterizăm pubertatea la băieți și pubertatea la fete
✓   Prezentăm regulile de igienă personală

Întrebări pe care le putem acorda participanţilor:
•  Cine poate să-mi spună, ce este adolescența și care sunt limitele de vârstă în care 
    se încadrează aceasta?
•  Dar pubertatea?
•  Când începe și când se termină perioada de pubertate?
•  Ați putea să-mi spuneți, ce cunoașteți despre această perioadă?

3.   Organele sexual-reproductive

Puncte de reper:
✓   Argumentăm importanța cunoașterii funcției organelor sexual-reproductive
✓   Descriem componența și funcția organelor sexual-reproductive femenine și masculine
✓   Elucidăm întrebările cu referire la organele sexual-reproductive

4.   Metode de contracepţie

Puncte de reper:
✓   Definim noțiunea de contracepție și dăm exemple de metode moderne de contracepție 
     (prezervativul și pastilele contraceptive) și metode naturale de contracepție (abstinența 
     și coitusul întrerupt)
✓   Descriem metodele moderne de contracepție dupa care cele naturale conform 
      reperelor de mai jos
✓   Definim și descriem metoda contracepției de urgență făcînd o delimitare clară între 
      aceasta și contracepția de zi cu zi

Metode moderne de contracepţie:

Prezervativul:
✓   Definim eficiența contraceptivă a prezervativului și eficiența prezervativului ca metodă 
      de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală

Întrebări pe care le putem acorda participanţilor:
•  Care sunt organele sexual-reproductive feminine/masculine interne/externe?
•  Care este funcția penisului, testiculelor, vaginului, uterului etc?
•  Ce este himenul și ce cunoașteți despre acesta?
•  Etc.
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✓   Demonstrăm utilizarea corectă a prezervativului
✓  Transmitem mesajele cheie cu referire la prezervativ

Pastilele contraceptive:
✓   Definim eficiența metodei
✓   Descriem avantajele și dezavantajele metodei
✓  Transmitem mesajele cheie cu referire la metodă

Metode naturale de contracepţie:

Abstinenţa:
✓   Definim eficiența metodei
✓   Transmitem mesajele cheie cu referire la abstinență

Coitusul întrerupt:
✓   Definim metoda și eficiența ei contraceptivă
✓   Explicăm cînd aceasta este mai puțin eficientă și ce facem pentru a crește eficiența ei 
      contraceptivă
✓  Transmitem mesajele cheie cu referire la metodă

Contracepţia de urgenţă:

✓   Definim contracepția de urgență
✓   Descriem caracteristicele metodei
✓   Specificăm cînd poate fi folosită contracepția de urgență

5.   Infecţii cu transmitere sexuală

Infecțiile cu transmitere sexuală constituie un subiect mai delicat din cauza că poartă un 
caracter mai mult medical. La acest subiect vom vorbi doar despre simptomele generale 
ale infecțiilor cu transmitere sexuală.

ATENŢIE!  Important de concluzionat la sfârșit:

•  Infecțiile cu transmitere sexuală pot decurge asimptomatic, prin urmare, dacă ați avut 
    o relație/relații sexuale neprotejate, lipsa simptomelor nu vă poate spune cu certitu - 

4.   Metode de contracepţie

Puncte de reper:
✓   Definim noțiunea de contracepție și dăm exemple de metode moderne de contracepție 
     (prezervativul și pastilele contraceptive) și metode naturale de contracepție (abstinența 
     și coitusul întrerupt)
✓   Descriem metodele moderne de contracepție dupa care cele naturale conform 
      reperelor de mai jos
✓   Definim și descriem metoda contracepției de urgență făcînd o delimitare clară între 
      aceasta și contracepția de zi cu zi

Metode moderne de contracepţie:

Prezervativul:
✓   Definim eficiența contraceptivă a prezervativului și eficiența prezervativului ca metodă 
      de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală

    dine că nu ați contactat vreo infecție.
•  Este foarte important ca la schimbarea partenerului sexual, ambii să faceți un control 
    medical înainte de a avea relații sexuale.

Întrebări pe care le putem acorda participanţilor:
•  Cine poate să-mi spună, ce presupune o metodă de contracepție?
•  Ce metode de contracepție cunoașteți?
•  Care este cea mai e�cientă metodă de contracepție?
•  Cum credeți, care este e�ciența prezervativului?
•  Cunoaște cineva cum se utilizează corect un prezervativ?
•  Etc.



5.   Infecţii cu transmitere sexuală

Infecțiile cu transmitere sexuală constituie un subiect mai delicat din cauza că poartă un 
caracter mai mult medical. La acest subiect vom vorbi doar despre simptomele generale 
ale infecțiilor cu transmitere sexuală.

ATENŢIE!  Important de concluzionat la sfârșit:

•  Infecțiile cu transmitere sexuală pot decurge asimptomatic, prin urmare, dacă ați avut 
    o relație/relații sexuale neprotejate, lipsa simptomelor nu vă poate spune cu certitu - 7

    dine că nu ați contactat vreo infecție.
•  Este foarte important ca la schimbarea partenerului sexual, ambii să faceți un control 
    medical înainte de a avea relații sexuale.

Întrebări pe care le putem acorda participanţilor:
•  Ce infecții cu transmitere sexuală cunoașteți?
•  Cum credeți, ce simptome pot apărea atunci când am contractat o infecție cu 
    transmitere sexuală?
•  Ce este HIV și ce este SIDA?
•  Care sunt lichidele corpului care conțin virusul în cantități suficiente pentru a te 
    infecta?
•  Prin ce căi se poate transmite HIV?
•  Prin ce căi nu se poate transmite HIV?
•  Cum ne protejăm de o infecție cu transmitere sexuală (inclusiv HIV)?
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CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM?

1.   Adolescenţa și particularităţile perioadei de pubertate

Adolescenţa este o perioadă importantă a dezvoltării umane, caracterizată prin 
numeroase şi profunde schimbări la nivel biologic, fizic, psihic, moral etc. Totodată, este 
o perioadă a dezvoltării, în care dispar trăsăturile copilăriei, cedând locul unor particular-
ităţi complexe şi foarte bogate, unor manifestări psihice individuale specifice. Adoles-
cenţa cuprinde, în general, două faze:

1.  Una timpurie, cuprinsă între 11-12 şi 13-14 ani, care este perioada transformărilor 
profunde fizice şi fiziologice, numită pubertate.
2.  A doua perioadă, cuprinsă între 13-14 şi 17-18 ani este cea a adolescenţei propriu-zise 
ce se caracterizează printr-o echilibrare puternică, intimă a concepţiei despre lume şi 
viaţă, prin elaborarea idealurilor individului, printr-o vastă dezvoltare a laturii cognitive, 
afective şi voliţionale a personalităţii.

Pubertatea este perioada în care se definitivează caracterele sexuale, fizice şi psihice. 
Începe îndată după copilărie şi se termină odată cu adolescenţa. Aceasta nu constituie un 
fenomen exclusiv sexual, ci include creşterea echilibrelor anatomice şi funcţionale ale 
organelor şi sistemelor, a vieţii psihice etc.

Factorii care condiționează apariția menstruației sunt multipli:
•  Genetici: există o corelaţie statistică semnificativă între vârsta de apariţie a menstru-
aţiei la fete şi a mamelor acestora;
•  Geografici: este cunoscut faptul că menstruația apare mai precoce la latitudini joase, 
comparativ cu cele înalte;

Pubertatea la fete:

•  Creșterea în volum a sânilor;
•  Apariția părului pubian și axilar;
•  Creșterea corpului și conturarea 
    formelor feminine;
•  Depunerea țesutului adipos cu predelec-
    ție pe coapse și șold;
•  Creșterea activității glandelor sudoripare 
    și sebacee;
•  Apariția acneei;
•  Schimbări la nivel de comportament cu 
    accentuarea trăsăturilor feminine;
•  Apariția menstruații;
•  Apariția necesității de a canaliza, prin
    masturbare, energia sexuală.

Pubertatea la băieţi:

•  Creșterea penisului și a testiculelor;
•  Creșterea părului pe corp de tip masculin 
    (pe față, axilar, pubian, pe corp);
•  Schimbarea tembrului vocii;
•  Apariția acneei;
•  Schimbări la nivelul glandelor mamare 
    (apariția umflăturii mamelonare);
•  Creșterea corpului în înălțime, creșterea 
    masei musculare și a oaselor – 
    conturarea formelor masculine;
•  Apariția poluțiilor nocturne;
•  Apare necesitatea canalizării energiei 
    sexuale prin masturbare.

şi care, în funcție de starea sa funcţională, îşi poate modifica forma, dimensiunile şi 
consistenţa. El este alcătuit din cap și corp. Capul are forma unui „căpăcel” unde se 
deschide orificiul extern al uretrei și pe unde, de altfel, este evacuată urina şi ejaculată 
sperma. La penisul în repaus, capul penisului este acoperit de un înveliş din piele, numit 
„prepuţ”. În timpul urinării, dar și după ejaculare, sub prepuț se acumulează resturi care 
trebuie înlăturate prin spălare în timpul igienei personale, pentru evitarea atât a 
mirosurilor neplăcute, cât și a infecțiilor. 
  

Scrotul este o pungă din piele, situată mai jos de penis, care conţine în interiorul ei 
testiculele. Poziţia scrotului, respectiv şi a testiculelor, în afara corpului, este o condiţie 
indispensabilă desfăşurării fiziologice a funcţiei reproductive masculine. În scrot, temper-
atura e mai scăzută cu 2-3 grade decât în abdomen, fapt ce asigură o spermatogeneză 
normală. 
  

Testiculele sunt două la număr şi reprezintă glandele genitale masculine. Funcţia testicul-
elor este de a elabora celule sexuale masculine, numite spermatozoizi, dar şi de a elimina 
în sânge hormonii sexuali masculini. Testiculul stâng este situat mai jos decât cel drept cu 
aproximativ 1 cm, ceea ce se explică a fi o facilitare necesară actului de deplasare prin 
scăderea forţei de frecare între acestea.
  

Căile de trasport ale spermatozoizilor și ale spermei: spermatozoizii formaţi în testicule, 
pentru a fi ejaculaţi, sunt transportaţi prin mai multe canale, ducte, care se termină cu 
orificiul uretrei din vârful penisului. Primul canal este ductul deferent care începe de la 
testicol şi continuă până la prostată, unde este urmat de canalul ejaculator. Canalul ejacu-
lator este un canal scurt de 2 cm, îngust, care străbate prostata, deschizându-se în uretră. 
În uretră, spermatozoizii sunt asociați cu lichidul seminal cu formarea spermei, care este 
transportată mai departe spre orificiul extern al uretrei. 
  

Prostata este un organ situat sub vezica urinară, în jurul uretrei. Ea contribuie la elaborar-
ea lichidului seminal din componența spermei. Prostata are şi funcţii importante în stabil-
irea potenţei la bărbaţi, de aceea, afectarea ei poate duce la dereglarea potenței sau 
chiar impotenţă. Ea poate fi afectată prin diferite căi sau deprinderi nocive: răcirea 
acesteia, complicaţiile unor infecții, fumat, alcool, etc. În poziţie aşezat, prostata vine în 
contact direct cu suprafaţa de așezare, astfel încât, dacă obiectul este rece, prostata 
poate fi uşor răcită și produce astfel consecințe legate de funcția acesteia pe viitor. 
  

Glanda Cowper este situată lateral de uretră iar produsul ei se elimină direct în uretră. 
Produsul acestei glande se numește lichid pre-ejaculator care are funcția de a neutraliza 
mediul acid al uretrei, nociv pentru spermatozoizi, curățând astfel uretra pentru ca în 
momentul ejaculării spermei, spermatozoizii componenţi să nu fie afectaţi de nocivitatea 
mediului acesteia, rămas în urma urinării. Acest produs de secreţie se elimină atunci când 
penisul se află în stare de erecţie, şi obligatoriu, înainte de ejacularea spermei, de unde a 
şi căpătat denumirea de lichid pre-ejaculator.

Organele sexual-reproductive feminine vor fi descrise începând vulva ca totalitate a 
organelor externe (labiile mari și mici, clitoris, muntele pubian, orificiul uretrei și al 
vaginului) și vagin, colul uterin, uter, trompe, ovare – ca organe interne. Tot aici interne, 

Ciclul menstrual 
Prin menstruaţie întelegem perioada de eliminare a lichidului menstrual, care poate dura 
între 3 și 7 zile. Prin ciclu menstrual se înțelege perioada cuprinsă între prima zi a 
menstruatiei si prima zi a următoarei menstruații. Durata unui ciclu menstrual poate 
varia între 21 și 35 de zile, iar în medie, durează 28-30 de zile.
Ciclul menstrual începe în momentul când organismul este pregătit. Nu se poate grăbi şi 
nici opri apariţia lui. Ciclul menstrual cuprinde două procese importante: ovulaţia şi 
menstruaţia. 
Ovulația este momentul de eliminare a ovulului din ovar în trompă, deci ea reprezintă 
perioada de maximă fertilitate a femeii.  Ovulația se produce aproximativ cu 14 zile 
înainte de începutul menstruației. Prin urmare, pentru un ciclu de durata 28 de zile, 
ovulația are loc in ziua a 14-a, iar pentru un ciclu de 21 de zile, ovulația va avea în ziua a 
6 – 7-a a ciclului.
Începînd cu ultima zi a menstruaţiei şi până la ziua ovulației, ovarele, sub influența 
estrogenului, maturizează ovulul și pregătesc pereții uterului în eventualitatea fecundării 
acestuia și necesității implantării ulterioare a embrionului. 
În ziua de mijloc a ciclului, când are loc eliminarea ovulului în trompă, ovarele încep să 
secrete hormonul progesteron care pregătește și mai mult uterul pentru o implantare 
sigură a zigotei (ovula fecundată), care îi va asigura ulterior embrionului toate cele 
necesare dezvoltării. Dacă după ovulație, în decurs de 12 - 24 de ore, ovulul nu este 
fecundat, atunci, peste aproximativ 14 zile v-a începe menstruația. 
Lichidul menstrual nu este altceva decât acea mucoasă a uterului care a fost pregătită 
hormonal pentru facilitarea implantării embrionului și care o dată cu nefecundarea 
ovulului nu mai este necesară și, respectiv, este eliminată cu anumite perderi de sânge ca 
rezultat a lezării unor vase sangvine.
Ciclul menstrual poate dura până la o vârstă cuprinsă între 45 şi 55 de ani, încetarea 
acestuia constituind menopauza.

3.   Metode de contracepţie

Abstinenţa
Abstinența nu poate fi omisă din agenda unei sesiuni de informare și educare în domeniul 
sănătății sexual-reproductive deoarece nu trebuie să încurajăm intimidarea acelor tineri 
care au decis să fie abstinenți pentru o perioada mai mult sau mai puțin determinată. 
Abstinența este o metoda de contracepție și în același timp și de prevenire a infecțiilor cu 
transmitere sexuală, de aceea ea trebuie menționată și expusă ca opțiune pe lîngă toate 
celelate metode. În același timp nu trebuie omis nici interpretarea abstinenței ca și 
măsură preventivă pentru preîntimpinarea unei sarcini nedorite sau a unei infecții cu 
transmitere sexuală. Deci putem fi abstinenți inclusiv atunci cînd nu sîntem pregătiți să 
avem o relație sexuală, sau cînd nu avem o metodă de contracepție, sau cînd sîntem în 
perioadă fertilă, sau în timpul menstruației, sau cu scop de fidelitate față de partener, sau 
cînd crezi că relația sexuală te va expune riscului unei ITS etc. Oricând putem fi abstinenți 
și uneori, alegerea de a te abține te poate proteja de probleme nedorite.
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•  Socioeconomici: apariția menstruației este mai devreme la populaţiile cu nivel socio - 
economic mai înalt;
•  Starea de sănătate: prima menstruație apare mai târziu la fetele ce suferă de boli 
cronice.

Reguli de igienă personală:

Pentru a ajunge la maturitate sănătoși, trebuie să cunoaștem și să respectăm 
următoarele reguli de igienă:
•  Spălarea zilnică cu apă caldă, curgătoare și săpun cu pH neutru;
•  Utilizarea lenjeriei din bumbac, curată și schimbarea zilnică a acesteia;
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2.   Organele sexual-reproductive

Necesitatea trecerii în revistă a anumitor aspecte ce țin de organele sexual-reproductive 
este una foarte importantă datorită tangențelor pe care le au acestea cu contracepția și 
infecțiile cu transmitere sexuală. La acest compartiment vom menționa doar componen-
ta și funcția organelor reproductive atât la femei cât și la bărbați, precum și anumite 
particularități importante ce țin de sănătatea sexual-reproductivă. 

Organele sexual-reproductive 
masculine vor fi descrise, făcând 
o divizare a lor în: cele externe - 
penisul și scortul și cele interne - 
testiculele, căile de transport ale 
spermatozoizilor și ale spermei, 
prostata și glandele anexe. Sunt 
importante funcțiile sexuale și 
reproductive ale acestora.  Tot 
aici vom descrie calea spermato-

şi care, în funcție de starea sa funcţională, îşi poate modifica forma, dimensiunile şi 
consistenţa. El este alcătuit din cap și corp. Capul are forma unui „căpăcel” unde se 
deschide orificiul extern al uretrei și pe unde, de altfel, este evacuată urina şi ejaculată 
sperma. La penisul în repaus, capul penisului este acoperit de un înveliş din piele, numit 
„prepuţ”. În timpul urinării, dar și după ejaculare, sub prepuț se acumulează resturi care 
trebuie înlăturate prin spălare în timpul igienei personale, pentru evitarea atât a 
mirosurilor neplăcute, cât și a infecțiilor. 
  

Scrotul este o pungă din piele, situată mai jos de penis, care conţine în interiorul ei 
testiculele. Poziţia scrotului, respectiv şi a testiculelor, în afara corpului, este o condiţie 
indispensabilă desfăşurării fiziologice a funcţiei reproductive masculine. În scrot, temper-
atura e mai scăzută cu 2-3 grade decât în abdomen, fapt ce asigură o spermatogeneză 
normală. 
  

Testiculele sunt două la număr şi reprezintă glandele genitale masculine. Funcţia testicul-
elor este de a elabora celule sexuale masculine, numite spermatozoizi, dar şi de a elimina 
în sânge hormonii sexuali masculini. Testiculul stâng este situat mai jos decât cel drept cu 
aproximativ 1 cm, ceea ce se explică a fi o facilitare necesară actului de deplasare prin 
scăderea forţei de frecare între acestea.
  

Căile de trasport ale spermatozoizilor și ale spermei: spermatozoizii formaţi în testicule, 
pentru a fi ejaculaţi, sunt transportaţi prin mai multe canale, ducte, care se termină cu 
orificiul uretrei din vârful penisului. Primul canal este ductul deferent care începe de la 
testicol şi continuă până la prostată, unde este urmat de canalul ejaculator. Canalul ejacu-
lator este un canal scurt de 2 cm, îngust, care străbate prostata, deschizându-se în uretră. 
În uretră, spermatozoizii sunt asociați cu lichidul seminal cu formarea spermei, care este 
transportată mai departe spre orificiul extern al uretrei. 
  

Prostata este un organ situat sub vezica urinară, în jurul uretrei. Ea contribuie la elaborar-
ea lichidului seminal din componența spermei. Prostata are şi funcţii importante în stabil-
irea potenţei la bărbaţi, de aceea, afectarea ei poate duce la dereglarea potenței sau 
chiar impotenţă. Ea poate fi afectată prin diferite căi sau deprinderi nocive: răcirea 
acesteia, complicaţiile unor infecții, fumat, alcool, etc. În poziţie aşezat, prostata vine în 
contact direct cu suprafaţa de așezare, astfel încât, dacă obiectul este rece, prostata 
poate fi uşor răcită și produce astfel consecințe legate de funcția acesteia pe viitor. 
  

Glanda Cowper este situată lateral de uretră iar produsul ei se elimină direct în uretră. 
Produsul acestei glande se numește lichid pre-ejaculator care are funcția de a neutraliza 
mediul acid al uretrei, nociv pentru spermatozoizi, curățând astfel uretra pentru ca în 
momentul ejaculării spermei, spermatozoizii componenţi să nu fie afectaţi de nocivitatea 
mediului acesteia, rămas în urma urinării. Acest produs de secreţie se elimină atunci când 
penisul se află în stare de erecţie, şi obligatoriu, înainte de ejacularea spermei, de unde a 
şi căpătat denumirea de lichid pre-ejaculator.

Organele sexual-reproductive feminine vor fi descrise începând vulva ca totalitate a 
organelor externe (labiile mari și mici, clitoris, muntele pubian, orificiul uretrei și al 
vaginului) și vagin, colul uterin, uter, trompe, ovare – ca organe interne. Tot aici interne, 

zoizilor și a spermei, precum și importanța lichidului pre-ejaculator făcând trimitere la 
metoda coitusului întrerupt.
  

Penisul este organ sexual-reproductiv masculin, cu funcție sexuală, reproductivă și de 
excreție. Penisul este un organ de formă cilindrică, situat în partea anterioară a corpului

Ciclul menstrual 
Prin menstruaţie întelegem perioada de eliminare a lichidului menstrual, care poate dura 
între 3 și 7 zile. Prin ciclu menstrual se înțelege perioada cuprinsă între prima zi a 
menstruatiei si prima zi a următoarei menstruații. Durata unui ciclu menstrual poate 
varia între 21 și 35 de zile, iar în medie, durează 28-30 de zile.
Ciclul menstrual începe în momentul când organismul este pregătit. Nu se poate grăbi şi 
nici opri apariţia lui. Ciclul menstrual cuprinde două procese importante: ovulaţia şi 
menstruaţia. 
Ovulația este momentul de eliminare a ovulului din ovar în trompă, deci ea reprezintă 
perioada de maximă fertilitate a femeii.  Ovulația se produce aproximativ cu 14 zile 
înainte de începutul menstruației. Prin urmare, pentru un ciclu de durata 28 de zile, 
ovulația are loc in ziua a 14-a, iar pentru un ciclu de 21 de zile, ovulația va avea în ziua a 
6 – 7-a a ciclului.
Începînd cu ultima zi a menstruaţiei şi până la ziua ovulației, ovarele, sub influența 
estrogenului, maturizează ovulul și pregătesc pereții uterului în eventualitatea fecundării 
acestuia și necesității implantării ulterioare a embrionului. 
În ziua de mijloc a ciclului, când are loc eliminarea ovulului în trompă, ovarele încep să 
secrete hormonul progesteron care pregătește și mai mult uterul pentru o implantare 
sigură a zigotei (ovula fecundată), care îi va asigura ulterior embrionului toate cele 
necesare dezvoltării. Dacă după ovulație, în decurs de 12 - 24 de ore, ovulul nu este 
fecundat, atunci, peste aproximativ 14 zile v-a începe menstruația. 
Lichidul menstrual nu este altceva decât acea mucoasă a uterului care a fost pregătită 
hormonal pentru facilitarea implantării embrionului și care o dată cu nefecundarea 
ovulului nu mai este necesară și, respectiv, este eliminată cu anumite perderi de sânge ca 
rezultat a lezării unor vase sangvine.
Ciclul menstrual poate dura până la o vârstă cuprinsă între 45 şi 55 de ani, încetarea 
acestuia constituind menopauza.

3.   Metode de contracepţie

Abstinenţa
Abstinența nu poate fi omisă din agenda unei sesiuni de informare și educare în domeniul 
sănătății sexual-reproductive deoarece nu trebuie să încurajăm intimidarea acelor tineri 
care au decis să fie abstinenți pentru o perioada mai mult sau mai puțin determinată. 
Abstinența este o metoda de contracepție și în același timp și de prevenire a infecțiilor cu 
transmitere sexuală, de aceea ea trebuie menționată și expusă ca opțiune pe lîngă toate 
celelate metode. În același timp nu trebuie omis nici interpretarea abstinenței ca și 
măsură preventivă pentru preîntimpinarea unei sarcini nedorite sau a unei infecții cu 
transmitere sexuală. Deci putem fi abstinenți inclusiv atunci cînd nu sîntem pregătiți să 
avem o relație sexuală, sau cînd nu avem o metodă de contracepție, sau cînd sîntem în 
perioadă fertilă, sau în timpul menstruației, sau cu scop de fidelitate față de partener, sau 
cînd crezi că relația sexuală te va expune riscului unei ITS etc. Oricând putem fi abstinenți 
și uneori, alegerea de a te abține te poate proteja de probleme nedorite.
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celelate metode. În același timp nu trebuie omis nici interpretarea abstinenței ca și 
măsură preventivă pentru preîntimpinarea unei sarcini nedorite sau a unei infecții cu 
transmitere sexuală. Deci putem fi abstinenți inclusiv atunci cînd nu sîntem pregătiți să 
avem o relație sexuală, sau cînd nu avem o metodă de contracepție, sau cînd sîntem în 
perioadă fertilă, sau în timpul menstruației, sau cu scop de fidelitate față de partener, sau 
cînd crezi că relația sexuală te va expune riscului unei ITS etc. Oricând putem fi abstinenți 
și uneori, alegerea de a te abține te poate proteja de probleme nedorite.

terne, fiind o limită dintre organele interne şi cele externe. La fetele virgine orificiul 
vaginului este îngustat prin himen.
  

Himenul constituie o structură care acoperă intrarea în vagin. El poate avea formă, struc-
tură și elasticitate diferită. Himenul are orificii de diferite dimensiuni și forme astfel încât 
permite scurgerea lichidului menstrual. În mod normal, himenul se „rupe” la primele 
raporturi sexuale, proces care mai este numit și „deflorare”. Se întâlnesc cazuri în care 
primele raporturi sexuale nu implică ruperea himenului, fapt datorat structurii sale ce 
permite o dilatare a orificiului (mai ales în cazul himenului cu un orificiu central) fără ca 
acesta să se rupă. Tot aici este important să menționăm că procesul de „deflorare” nu 
implică, în mod obligatoriu, prezența durerii și a scurgerii de sânge, dat fiind faptul că 
structura acestuia este strict individuală, iar experiența primului act sexual este, la fel, 
unică.
  

Vaginul este un organ cu funcție sexuală și reproductivă. În vagin pătrunde penisul în 
timpul actului sexual, prin vagin se elimină lichidul menstrual şi tot prin vagin trece 
copilul în timpul nașterii.
  

Colul uterin este intrarea în uter care reprezintă o barieră fizică pentru penis, limitînd 
aplitudinea mișcărilor acestuia doar în vagin. Colul uterin la fel participă în selectarea 
celor mai rapizi și calitativi spermatozoizi prin faptul că oferă doar o trecere foarte îngustă 
pentru acestea, selecția constînd în distrugerea celor mai puțin buni sub influența mediu-
lui acid al vaginului, mediu dealtfel, neprielnic pentru aceștea. 
  

Uterul este organul care este implicat în menstruația și este locul unde se dezvoltă copilul 
până la naștere.
  

Trompele uterine sunt două canale care pornesc de la uter şi se termină cu ovarele. În 
trompe se contopesc spermatozoidul şi ovulul și tot de aici, cu ajutorul lor ovulul fecun-
dat este transportat în uter.
  

Ovarele sunt glandele genitale feminine. Funcţia acestora este asemănătoare cu cea a 
testiculelor la barbat şi anume de formare şi maturizare a celulei sexuale feminine. Din 
punct de vedere fiziologic, ovarul are două funcţii principale: de producere a ovulelor şi 
de producere a hormonilor. Cea de ovulare se manifestă prin eliminarea ovulului maturi-
zat în trompe, iar cea hormonală constă în elaborarea şi eliminarea în sânge a hormonilor 
necesari menţinerii funcţiei reproductive şi a altor procese importante.

menționăm și himenul ca structură localizată la 
intrarea în vagin, inclusiv particularitățile acestuia. 
  

Vulva este organul genital extern al femeii şi este 
constituit din: regiunea pubiană, labiile mari, 
labiile mici, clitorisul, intrarea vaginului și orificiul 
extern al uretrei. Clitorisul este un organ impor-
tant în actul sexual grație funcţiei sale erogene. 
Orificiul extern al uretrei se află între clitoris și 
orificiul vaginal. Orificiul vaginal reprezintă deschi-
derea spre exterior a căilor genitale feminine in-



şi care, în funcție de starea sa funcţională, îşi poate modifica forma, dimensiunile şi 
consistenţa. El este alcătuit din cap și corp. Capul are forma unui „căpăcel” unde se 
deschide orificiul extern al uretrei și pe unde, de altfel, este evacuată urina şi ejaculată 
sperma. La penisul în repaus, capul penisului este acoperit de un înveliş din piele, numit 
„prepuţ”. În timpul urinării, dar și după ejaculare, sub prepuț se acumulează resturi care 
trebuie înlăturate prin spălare în timpul igienei personale, pentru evitarea atât a 
mirosurilor neplăcute, cât și a infecțiilor. 
  

Scrotul este o pungă din piele, situată mai jos de penis, care conţine în interiorul ei 
testiculele. Poziţia scrotului, respectiv şi a testiculelor, în afara corpului, este o condiţie 
indispensabilă desfăşurării fiziologice a funcţiei reproductive masculine. În scrot, temper-
atura e mai scăzută cu 2-3 grade decât în abdomen, fapt ce asigură o spermatogeneză 
normală. 
  

Testiculele sunt două la număr şi reprezintă glandele genitale masculine. Funcţia testicul-
elor este de a elabora celule sexuale masculine, numite spermatozoizi, dar şi de a elimina 
în sânge hormonii sexuali masculini. Testiculul stâng este situat mai jos decât cel drept cu 
aproximativ 1 cm, ceea ce se explică a fi o facilitare necesară actului de deplasare prin 
scăderea forţei de frecare între acestea.
  

Căile de trasport ale spermatozoizilor și ale spermei: spermatozoizii formaţi în testicule, 
pentru a fi ejaculaţi, sunt transportaţi prin mai multe canale, ducte, care se termină cu 
orificiul uretrei din vârful penisului. Primul canal este ductul deferent care începe de la 
testicol şi continuă până la prostată, unde este urmat de canalul ejaculator. Canalul ejacu-
lator este un canal scurt de 2 cm, îngust, care străbate prostata, deschizându-se în uretră. 
În uretră, spermatozoizii sunt asociați cu lichidul seminal cu formarea spermei, care este 
transportată mai departe spre orificiul extern al uretrei. 
  

Prostata este un organ situat sub vezica urinară, în jurul uretrei. Ea contribuie la elaborar-
ea lichidului seminal din componența spermei. Prostata are şi funcţii importante în stabil-
irea potenţei la bărbaţi, de aceea, afectarea ei poate duce la dereglarea potenței sau 
chiar impotenţă. Ea poate fi afectată prin diferite căi sau deprinderi nocive: răcirea 
acesteia, complicaţiile unor infecții, fumat, alcool, etc. În poziţie aşezat, prostata vine în 
contact direct cu suprafaţa de așezare, astfel încât, dacă obiectul este rece, prostata 
poate fi uşor răcită și produce astfel consecințe legate de funcția acesteia pe viitor. 
  

Glanda Cowper este situată lateral de uretră iar produsul ei se elimină direct în uretră. 
Produsul acestei glande se numește lichid pre-ejaculator care are funcția de a neutraliza 
mediul acid al uretrei, nociv pentru spermatozoizi, curățând astfel uretra pentru ca în 
momentul ejaculării spermei, spermatozoizii componenţi să nu fie afectaţi de nocivitatea 
mediului acesteia, rămas în urma urinării. Acest produs de secreţie se elimină atunci când 
penisul se află în stare de erecţie, şi obligatoriu, înainte de ejacularea spermei, de unde a 
şi căpătat denumirea de lichid pre-ejaculator.

Organele sexual-reproductive feminine vor fi descrise începând vulva ca totalitate a 
organelor externe (labiile mari și mici, clitoris, muntele pubian, orificiul uretrei și al 
vaginului) și vagin, colul uterin, uter, trompe, ovare – ca organe interne. Tot aici interne, 12

Ciclul menstrual 
Prin menstruaţie întelegem perioada de eliminare a lichidului menstrual, care poate dura 
între 3 și 7 zile. Prin ciclu menstrual se înțelege perioada cuprinsă între prima zi a 
menstruatiei si prima zi a următoarei menstruații. Durata unui ciclu menstrual poate 
varia între 21 și 35 de zile, iar în medie, durează 28-30 de zile.
Ciclul menstrual începe în momentul când organismul este pregătit. Nu se poate grăbi şi 
nici opri apariţia lui. Ciclul menstrual cuprinde două procese importante: ovulaţia şi 
menstruaţia. 
Ovulația este momentul de eliminare a ovulului din ovar în trompă, deci ea reprezintă 
perioada de maximă fertilitate a femeii.  Ovulația se produce aproximativ cu 14 zile 
înainte de începutul menstruației. Prin urmare, pentru un ciclu de durata 28 de zile, 
ovulația are loc in ziua a 14-a, iar pentru un ciclu de 21 de zile, ovulația va avea în ziua a 
6 – 7-a a ciclului.
Începînd cu ultima zi a menstruaţiei şi până la ziua ovulației, ovarele, sub influența 
estrogenului, maturizează ovulul și pregătesc pereții uterului în eventualitatea fecundării 
acestuia și necesității implantării ulterioare a embrionului. 
În ziua de mijloc a ciclului, când are loc eliminarea ovulului în trompă, ovarele încep să 
secrete hormonul progesteron care pregătește și mai mult uterul pentru o implantare 
sigură a zigotei (ovula fecundată), care îi va asigura ulterior embrionului toate cele 
necesare dezvoltării. Dacă după ovulație, în decurs de 12 - 24 de ore, ovulul nu este 
fecundat, atunci, peste aproximativ 14 zile v-a începe menstruația. 
Lichidul menstrual nu este altceva decât acea mucoasă a uterului care a fost pregătită 
hormonal pentru facilitarea implantării embrionului și care o dată cu nefecundarea 
ovulului nu mai este necesară și, respectiv, este eliminată cu anumite perderi de sânge ca 
rezultat a lezării unor vase sangvine.
Ciclul menstrual poate dura până la o vârstă cuprinsă între 45 şi 55 de ani, încetarea 
acestuia constituind menopauza.

3.   Metode de contracepţie

Abstinenţa
Abstinența nu poate fi omisă din agenda unei sesiuni de informare și educare în domeniul 
sănătății sexual-reproductive deoarece nu trebuie să încurajăm intimidarea acelor tineri 
care au decis să fie abstinenți pentru o perioada mai mult sau mai puțin determinată. 
Abstinența este o metoda de contracepție și în același timp și de prevenire a infecțiilor cu 
transmitere sexuală, de aceea ea trebuie menționată și expusă ca opțiune pe lîngă toate 
celelate metode. În același timp nu trebuie omis nici interpretarea abstinenței ca și 
măsură preventivă pentru preîntimpinarea unei sarcini nedorite sau a unei infecții cu 
transmitere sexuală. Deci putem fi abstinenți inclusiv atunci cînd nu sîntem pregătiți să 
avem o relație sexuală, sau cînd nu avem o metodă de contracepție, sau cînd sîntem în 
perioadă fertilă, sau în timpul menstruației, sau cu scop de fidelitate față de partener, sau 
cînd crezi că relația sexuală te va expune riscului unei ITS etc. Oricând putem fi abstinenți 
și uneori, alegerea de a te abține te poate proteja de probleme nedorite.

degete, pentru a elimina aerul din el şi în acest mod se aplică pe penis, derulându-l până 
la baza penisului.
8.    După ejaculare, se retrage penisul, ținând cu atenție inelul prezervativului la baza 
penisului, pentru a evita scurgerea de spermă în vagin.
9.    Se verifică existența unor eventuale rupturi ale prezervativului şi apoi se aruncă la 
coșul de gunoi.
10.  Prezervativul utilizat nu se foloseşte repetat, el este de unică folosință.

Pastilele contraceptive
Pastilele contraceptive sunt o metodă de contracepție hormonală care previne sarcina 
prin mai multe mecanisme - principalul mecanism fiind anularea ovulației. În compo-
nența pastilelor contraceptive sunt incluși cei doi hormoni feminini: estrogen și proges-
teron.

Avantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Eficiența înaltă – dacă sunt folosite permanent şi corect, pastilele contraceptive sunt 
metode eficiente de control al fertilității;
✓   Siguranța – pastilele contraceptive sunt metode sigure de contracepţie;
✓   Opțiune largă – pot fi folosite de către femei de diferite vârste (de la adolescență până 
la premenopauză);
✓   Reversibilitate – la majoritatea femeilor fertilitatea se restabileşte în primele 3 luni 
după încetarea folosirii pastilelor contraceptive;
✓   Beneficii menstruale – diminuează durerile menstruale, prin prevenirea ovulației 
acestea elimină durerile asociate ovulației, reduc numărul de zile menstruate 
şimicşorează cantitatea continuțului menstrual;
✓   Prevenirea cancerului ovarian şi endometrial – pastilele contraceptive reduc riscul 
cancerului ovarian cu 60% după 5 ani de folosire şi al cancerului endometrial cu 60% după 
4 ani de folosire;
✓   Micşorarea acneei – pastilele contraceptive reduc nivelul de testosteron în sânge, 
astfel micşorând manifestările acneei.

Dezavantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Administrare zilnică – pastilele contraceptive trebuie luate zilnic. Folosirea incorectă 
sporeşte riscul sarcinii;
✓   Costul relativ înalt – costul relativ înalt poate reduce accesibilitatea metodei pentru 
tineri la folosirea acestei metode.
✓   Efecte adverse – sunt individuale și relativ rare în cazul când sunt prescrise de către un 

 Mesaje cheie:
•  Utilizarea corectă a pastilelor contraceptive asigură o protecție sigură împotriva 
    unei sarcini nedorite
•  Pastilele contraceptive nu protejează de ITS
•  Utilizarea pastilelor contraceptive de către fată, inclusiv utilizarea prezervativului 
    de către băiat, va asigura o protecție contraceptivă dublă, iar utilizarea corectă a 
    prezervativului va preveni și transmiterea ITS
•  Pastilele contraceptive trebuie prescrise exclusiv de medic
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Prezervativul
Delimităm clar eficiența contraceptivă a prezervativului și eficiența prezervativului ca 
metodă de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală. Este important de cunoscut că 
atunci cînd se dorește și o protecție împotriva ITS, atunci pe lîngă utilizarea corectă și 
constantă a prezervativului, persoana trebuie să evite și orice contact prin intermediul 
caruia ar putea avea loc schimbul dintre lichidele purtătoare de infecții (sînge, sperma, 
lichid preejaculator, lichidul de lubrifiere a vaginului).

Eficiența contraceptivă necesită o abordare strict cazuistică: 
a)    Dacă s-a folosit corect și acesta nu s-a rupt, nu a alunecat și sperma a rămas în el, 
        atunci eficiența contraceptivă a acestuia este de 100%. 
b)    Dacă s-a utilizat incorect, acesta s-a rupt sau a alunecat, iar ca rezultat sperma nu s-a 
        colectat în prezervativ, atunci eficența contraceptivă a acestuia este de 0%.
Factori care pot duce la o eficiență redusă a prezervativului:
•    Utilizarea incorectă
•    Utilizarea inconstantă
•    Ruperea prezervativului: rata de rupere este de până la 12%, iar aceasta se poate 
datora următorilor factori: act sexual riguros cu lubrifiere slabă între prezervativ și vagin, 
uleiuri minerale sau vegetale utilizate cu scop de lubrifiere, calitatea proastă a prezerva-
tivului (condiții inadecvate de depozitare, defecte de fabricare, deteriorarea acestuia 
înainte sau în timpul aplicării acestuia pe penisul în erecție).
Mod de utilizare corectă a prezervativului:
1.    Prezervativul se păstrează și se transportă la locuri ferite, neafectate de temperatura 
corpului sau a mediului.
2.    Se verifică data fabricării şi integritatea ambalajului (testul de pernuță).
3.    Se deschide ambalajul cu atenție, înainte de actul sexual, în prealabil ţinând 
prezervativul  în parte opusă din care se deschide ambalajul. Ambalajul nu se deschide cu 
obiecte ascuțite care ar putea leza prezervativul (foarfece, unghii, dinți).
4.    Se evită orice contact genital înainte de aplicarea prezervativului pe penis.
5.    Prezervativul scos din ambalaj nu se derulează (desface) înainte de aplicarea pe penis.
6.    Înainte de a aplica prezervativul pe penis, se va acorda atenție direcției de derulare a 
acestuia, astfel încât să poată fi derulat cu ușurință. 
7.    Vârful prezervativului numit rezervor este destinat colectării spermei, de aceea nu 
trebuie să conţină aer, această necesitate este pentru ca în momentul ejaculării aerul din 
interiorul rezervorului să nu acţioneze adăugator presiunii existente, astfel mărind riscul 
de rupere a acestuia şi, la fel, pentru a nu împinge sperma lateral, astfel, facilitând 
evacuarea ei în afara prezervativului. Pentru aceasta, rezervorul se strânge cu două 

Mesaje cheie:
•  Te protejează sută la sută, atât de o sarcină nedorită cât și de o infecție cu 
    trasmitere sexuală;
•  Nu se limitează/referă doar la abținerea de la primul contact sexual;
•  Abstinența poate fi practicată oricând, de oricine și este important să fie analizată 
    ca și opțiune.

degete, pentru a elimina aerul din el şi în acest mod se aplică pe penis, derulându-l până 
la baza penisului.
8.    După ejaculare, se retrage penisul, ținând cu atenție inelul prezervativului la baza 
penisului, pentru a evita scurgerea de spermă în vagin.
9.    Se verifică existența unor eventuale rupturi ale prezervativului şi apoi se aruncă la 
coșul de gunoi.
10.  Prezervativul utilizat nu se foloseşte repetat, el este de unică folosință.

Pastilele contraceptive
Pastilele contraceptive sunt o metodă de contracepție hormonală care previne sarcina 
prin mai multe mecanisme - principalul mecanism fiind anularea ovulației. În compo-
nența pastilelor contraceptive sunt incluși cei doi hormoni feminini: estrogen și proges-
teron.

Avantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Eficiența înaltă – dacă sunt folosite permanent şi corect, pastilele contraceptive sunt 
metode eficiente de control al fertilității;
✓   Siguranța – pastilele contraceptive sunt metode sigure de contracepţie;
✓   Opțiune largă – pot fi folosite de către femei de diferite vârste (de la adolescență până 
la premenopauză);
✓   Reversibilitate – la majoritatea femeilor fertilitatea se restabileşte în primele 3 luni 
după încetarea folosirii pastilelor contraceptive;
✓   Beneficii menstruale – diminuează durerile menstruale, prin prevenirea ovulației 
acestea elimină durerile asociate ovulației, reduc numărul de zile menstruate 
şimicşorează cantitatea continuțului menstrual;
✓   Prevenirea cancerului ovarian şi endometrial – pastilele contraceptive reduc riscul 
cancerului ovarian cu 60% după 5 ani de folosire şi al cancerului endometrial cu 60% după 
4 ani de folosire;
✓   Micşorarea acneei – pastilele contraceptive reduc nivelul de testosteron în sânge, 
astfel micşorând manifestările acneei.

Dezavantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Administrare zilnică – pastilele contraceptive trebuie luate zilnic. Folosirea incorectă 
sporeşte riscul sarcinii;
✓   Costul relativ înalt – costul relativ înalt poate reduce accesibilitatea metodei pentru 
tineri la folosirea acestei metode.
✓   Efecte adverse – sunt individuale și relativ rare în cazul când sunt prescrise de către un 

 Mesaje cheie:
•  Utilizarea corectă a pastilelor contraceptive asigură o protecție sigură împotriva 
    unei sarcini nedorite
•  Pastilele contraceptive nu protejează de ITS
•  Utilizarea pastilelor contraceptive de către fată, inclusiv utilizarea prezervativului 
    de către băiat, va asigura o protecție contraceptivă dublă, iar utilizarea corectă a 
    prezervativului va preveni și transmiterea ITS
•  Pastilele contraceptive trebuie prescrise exclusiv de medic
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degete, pentru a elimina aerul din el şi în acest mod se aplică pe penis, derulându-l până 
la baza penisului.
8.    După ejaculare, se retrage penisul, ținând cu atenție inelul prezervativului la baza 
penisului, pentru a evita scurgerea de spermă în vagin.
9.    Se verifică existența unor eventuale rupturi ale prezervativului şi apoi se aruncă la 
coșul de gunoi.
10.  Prezervativul utilizat nu se foloseşte repetat, el este de unică folosință.

Pastilele contraceptive
Pastilele contraceptive sunt o metodă de contracepție hormonală care previne sarcina 
prin mai multe mecanisme - principalul mecanism fiind anularea ovulației. În compo-
nența pastilelor contraceptive sunt incluși cei doi hormoni feminini: estrogen și proges-
teron.

Avantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Eficiența înaltă – dacă sunt folosite permanent şi corect, pastilele contraceptive sunt 
metode eficiente de control al fertilității;
✓   Siguranța – pastilele contraceptive sunt metode sigure de contracepţie;
✓   Opțiune largă – pot fi folosite de către femei de diferite vârste (de la adolescență până 
la premenopauză);
✓   Reversibilitate – la majoritatea femeilor fertilitatea se restabileşte în primele 3 luni 
după încetarea folosirii pastilelor contraceptive;
✓   Beneficii menstruale – diminuează durerile menstruale, prin prevenirea ovulației 
acestea elimină durerile asociate ovulației, reduc numărul de zile menstruate 
şimicşorează cantitatea continuțului menstrual;
✓   Prevenirea cancerului ovarian şi endometrial – pastilele contraceptive reduc riscul 
cancerului ovarian cu 60% după 5 ani de folosire şi al cancerului endometrial cu 60% după 
4 ani de folosire;
✓   Micşorarea acneei – pastilele contraceptive reduc nivelul de testosteron în sânge, 
astfel micşorând manifestările acneei.

Dezavantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Administrare zilnică – pastilele contraceptive trebuie luate zilnic. Folosirea incorectă 
sporeşte riscul sarcinii;
✓   Costul relativ înalt – costul relativ înalt poate reduce accesibilitatea metodei pentru 
tineri la folosirea acestei metode.
✓   Efecte adverse – sunt individuale și relativ rare în cazul când sunt prescrise de către un 

Mesaje cheie:
•  Utilizarea corectă și constantă a prezervativului
•  Orice prezervativ indiferent de prețul acestuia, este mai eficient decât a nu folosi 
    nici unul
•  Prezervativele sunt о metodă eficientă, reversibilă şi sigură de contracepţie
•  Prezervativele trebuie folosite și cel mai important – folosite corect!

 Mesaje cheie:
•  Utilizarea corectă a pastilelor contraceptive asigură o protecție sigură împotriva 
    unei sarcini nedorite
•  Pastilele contraceptive nu protejează de ITS
•  Utilizarea pastilelor contraceptive de către fată, inclusiv utilizarea prezervativului 
    de către băiat, va asigura o protecție contraceptivă dublă, iar utilizarea corectă a 
    prezervativului va preveni și transmiterea ITS
•  Pastilele contraceptive trebuie prescrise exclusiv de medic
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medic specialist care pe lângă prescrierea acestor pastile mai și consultă femeia și îi 
explică aspecte ce țin de prevenirea anumitor efecte adverse;

Dezavantajul principal al pastilelor contraceptive pentru tineri este necesitatea adminis-
trării sistematice a acestora. Deoarece având un mod de viață mai puțin organizat, tinerii 
pot uita, întârzia sau amâna administrarea pastilei contraceptive iar, drept rezultat, 
eficiența metodei scade.

Coitusul întrerupt
Coitusul întrerupt este o metodă de contracepție care constă în întreruperea actului 
sexual cu extragerea penisului din vagin pentru a ejacula sperma în afara vaginului. Este 
o metoda cu o eficiență redusă și care nu te protejează de ITS. Ineficiența metodei se 
explică prin implicarea lichidului preejaculator și anume momentul când acesta se 
elimină după o ejaculare anterioară în timpul actului sexual repetat cu eliminarea 
spermei în vagin, rămase în uretră de la actul sexual anterior.
Avînd în vedere că este una dintre cele mai populare metode de contracepție, este 
important să menționăm cum eficientizăm metoda pentru a reduce rata sarcinilor 
nedorite. În acest sens, cînd se dorește folosirea coitusului întrerupt ca și metodă de 
contracepție, problema principală este sperma rămasă în uretră dupa rejaculare. 
Deaceea, este important ca dupa fiecare ejaculare bărbatul să meargă să urineze și să 
spele respectiv penisul pentru a elimina urmele de spermă. Desigur, vom insista pe 
utilizarea metodelor moderne și eficiente, dar în cazul refuzului din diverse motive, 
utilizarea coitusului întrerupt ca metodă de contracepție în formula de mai sus, poate fi 
acceptată (desigur doar în cazul bărbaților care cunosc metoda și o pot face corect).

Contracepţia de urgenţă
Contracepția de urgență reprezintă o metodă care poate fi folosită ca procedeu de 
urgență pentru a preveni sarcina care ar urma după un act sexual neprotejat sau cînd 
metoda de contracepție folosită a eșuat (de ex.: ruperea prezervativului). Astfel, 

degete, pentru a elimina aerul din el şi în acest mod se aplică pe penis, derulându-l până 
la baza penisului.
8.    După ejaculare, se retrage penisul, ținând cu atenție inelul prezervativului la baza 
penisului, pentru a evita scurgerea de spermă în vagin.
9.    Se verifică existența unor eventuale rupturi ale prezervativului şi apoi se aruncă la 
coșul de gunoi.
10.  Prezervativul utilizat nu se foloseşte repetat, el este de unică folosință.

Pastilele contraceptive
Pastilele contraceptive sunt o metodă de contracepție hormonală care previne sarcina 
prin mai multe mecanisme - principalul mecanism fiind anularea ovulației. În compo-
nența pastilelor contraceptive sunt incluși cei doi hormoni feminini: estrogen și proges-
teron.

Avantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Eficiența înaltă – dacă sunt folosite permanent şi corect, pastilele contraceptive sunt 
metode eficiente de control al fertilității;
✓   Siguranța – pastilele contraceptive sunt metode sigure de contracepţie;
✓   Opțiune largă – pot fi folosite de către femei de diferite vârste (de la adolescență până 
la premenopauză);
✓   Reversibilitate – la majoritatea femeilor fertilitatea se restabileşte în primele 3 luni 
după încetarea folosirii pastilelor contraceptive;
✓   Beneficii menstruale – diminuează durerile menstruale, prin prevenirea ovulației 
acestea elimină durerile asociate ovulației, reduc numărul de zile menstruate 
şimicşorează cantitatea continuțului menstrual;
✓   Prevenirea cancerului ovarian şi endometrial – pastilele contraceptive reduc riscul 
cancerului ovarian cu 60% după 5 ani de folosire şi al cancerului endometrial cu 60% după 
4 ani de folosire;
✓   Micşorarea acneei – pastilele contraceptive reduc nivelul de testosteron în sânge, 
astfel micşorând manifestările acneei.

Dezavantajele folosirii pastilelor contraceptive:
✓   Administrare zilnică – pastilele contraceptive trebuie luate zilnic. Folosirea incorectă 
sporeşte riscul sarcinii;
✓   Costul relativ înalt – costul relativ înalt poate reduce accesibilitatea metodei pentru 
tineri la folosirea acestei metode.
✓   Efecte adverse – sunt individuale și relativ rare în cazul când sunt prescrise de către un 

contracepția de urgență are următoarele caracteristici:
•    este doar о măsură de urgență și nu о abordare de rutină a contracepției;
•    este utilizată doar după actul sexual neprotejat;
•    poate fi folosită în termen de până la 72 de ore de la contactul sexual
Când poate fi folosită contracepția de urgență?
✓   când nu s-a folosit nici o metodă de contracepție;
✓   când s-a întâmplat un accident sau incident în cadrul folosirii unei metode 
      contraceptive;
✓   ruperea, alunecarea sau folosirea incorectă a prezervativului;
✓   dislocarea diafragmei sau extragerea ei prea devreme;
✓   eșecul coitusului întrerupt (ex.: ejacularea a avut loc în vagin sau pe organele genitale 
      externe);
✓   calcularea greșită a perioadei fertile în cadrul abstinenței periodice;
✓   când femeia a fost victima a unei agresiuni sexuale (viol);
✓   specialiștii o recomandă pentru folosire maxim de 2 ori pe an.

4.   Infecţiile cu Transmitere Sexuală

Simptomele generale ale unei infecții cu transmitere sexuală
Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS) sunt acele infecții care se transmit, preponderent 
prin activitate sexuală. Pot, dar nu în mod obligatoriu, manifesta următoarele simptome:
•    usturime la urinare;
•    eliminări purulente din organele genitale (de diferită consistenţă şi culoare);
•    mîncărimi;
•    dureri în timpul actului sexual; 
•    înroşirea organelor sexuale externe;
•    bube dureroase sau nu, uscate sau purulente;
•    șangruri (bube nedureroase, tari, roz-maronii) etc.
Cu alte cuvinte, tot ce a devenit neobișnuit și creează un anumit disconfort după un act 
sexual neprotejat, poate fi interpretat ca o suspecție la o infecție cu transmitere sexuală.

Particularitățile infecției HIV
Ce înseamnă HIV/SIDA?

 Mesaje cheie:
•  Utilizarea corectă a pastilelor contraceptive asigură o protecție sigură împotriva 
    unei sarcini nedorite
•  Pastilele contraceptive nu protejează de ITS
•  Utilizarea pastilelor contraceptive de către fată, inclusiv utilizarea prezervativului 
    de către băiat, va asigura o protecție contraceptivă dublă, iar utilizarea corectă a 
    prezervativului va preveni și transmiterea ITS
•  Pastilele contraceptive trebuie prescrise exclusiv de medic

Mesaje cheie:
•  Eficiență contraceptivă scăzută
•  Nu protejează de infecții cu trasmitere sexuală
•  Oricum, coitusul întrerupt este mai bine decât nimic, de aceea este importantă 
    eficientizarea metodei
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contracepția de urgență are următoarele caracteristici:
•    este doar о măsură de urgență și nu о abordare de rutină a contracepției;
•    este utilizată doar după actul sexual neprotejat;
•    poate fi folosită în termen de până la 72 de ore de la contactul sexual
Când poate fi folosită contracepția de urgență?
✓   când nu s-a folosit nici o metodă de contracepție;
✓   când s-a întâmplat un accident sau incident în cadrul folosirii unei metode 
      contraceptive;
✓   ruperea, alunecarea sau folosirea incorectă a prezervativului;
✓   dislocarea diafragmei sau extragerea ei prea devreme;
✓   eșecul coitusului întrerupt (ex.: ejacularea a avut loc în vagin sau pe organele genitale 
      externe);
✓   calcularea greșită a perioadei fertile în cadrul abstinenței periodice;
✓   când femeia a fost victima a unei agresiuni sexuale (viol);
✓   specialiștii o recomandă pentru folosire maxim de 2 ori pe an.

4.   Infecţiile cu Transmitere Sexuală

Simptomele generale ale unei infecții cu transmitere sexuală
Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS) sunt acele infecții care se transmit, preponderent 
prin activitate sexuală. Pot, dar nu în mod obligatoriu, manifesta următoarele simptome:
•    usturime la urinare;
•    eliminări purulente din organele genitale (de diferită consistenţă şi culoare);
•    mîncărimi;
•    dureri în timpul actului sexual; 
•    înroşirea organelor sexuale externe;
•    bube dureroase sau nu, uscate sau purulente;
•    șangruri (bube nedureroase, tari, roz-maronii) etc.
Cu alte cuvinte, tot ce a devenit neobișnuit și creează un anumit disconfort după un act 
sexual neprotejat, poate fi interpretat ca o suspecție la o infecție cu transmitere sexuală.

Particularitățile infecției HIV
Ce înseamnă HIV/SIDA?

Lichidele corpului ce conţin HIV în cantități suficiente pentru a te infecta:
1.    Sânge
2.    Spermă (bărbat) 

HIV (engleză)

H  – human (uman)
I   – immunodi�ciensy (imunodi�cienţă)
V  – virus  

HIV – Virusul Imunodi�cienţei Umane

SIDA

S  – Sindromul 
I  –  Imuno -
D – Di�cienţei 
A –  Achiziţionate (dobândite)
SIDA – Sindromul Imuno-Di�cienţei 
Achiziţionate



Lichidele corpului ce conţin HIV în cantități suficiente pentru a te infecta:
1.    Sânge
2.    Spermă (bărbat) 17

3.    Lichide vaginale (femei)
4.    Laptele mamei

Căile de transmitere HIV:
1.   Calea sexuală 
2.   Contactul cu sângele (seringi, transfuzii, leziuni etc.)
3.   De la mamă la făt:
      •   în perioada sarcinii; 
      •   în timpul naşterii;
      •   în timpul alăptării. 

HIV – NU se transmite:
•   prin sărut;
•   prin strângere de mână;
•   prin veceuri publice;
•   prin muşcături de insecte;
•   prin folosirea veselei în comun;
•   prin îmbrăţişare;
•   prin aer etc. 

Cum ne protejăm de o infecție cu transmitere sexuală (inclusiv HIV)?
•   Abstinenţa – nu necesită cunoştinţe speciale de utilizare, nu implică riscuri şi te 
protejează 100%. 
•   Prezervativul – necesită abilităţi de utilizare şi responsabilitate din partea ambilor 
parteneri. Pentru a te proteja de o infecție cu transmitere sexuală este importantă 
evitarea oricărui contact cu organele sexuale ale partenerului fără prezervativ, fie că acest 
contact este de natura genitală, orală sau anală.
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CE RĂSPUNDEM?

E bine (sănătos) sau nu să masturbezi?
Masturbarea este un fenomen care apare ca necesitate de canalizare a energiei sexuale 
în absența posibilității de a întreține un act sexual cu un partener. Oricine poate 
masturba. Devine o problemă doar atunci când aceasta este excesivă și obsesivă. La fel, 
masturbarea care duce la leziuni sau traumatisme a organelor genitale, nu poate fi 
considerată una benefică. Masturbarea nu este specifică unei anumite vârste, unui 
anumit sex sau existenței relației sexuale în viața persoanei sau nu. Necesitatea de a 
masturba este independentă de acești factori și dependentă doar de necesitatea de 
canalizare a energiei sexuale. Așadar, atâta timp cât masturbarea nu devine un 
impediment pentru ca persoana să se poate bucura de relațiile sale sociale și intime, nu 
este o problemă de sănătate.

La întrebările cu referire la dimensiunile penisului, vom ține cont de câteva aspecte:
O opinie greşită ar fi aceea că un penis mai dezvoltat în stare flască îşi măreşte mai mult 
dimensiunile în stare de erecţie. Cercetările au arătat că un penis crește, în medie, cu 7 
cm în timpul erecţiei, iar dimensiunele penisului în stare flască sunt dificil de determinat 
din cauza dependenţei acestora de temperatura mediului, de unde putem trage concluzia 
că dimensiunile penisului aflat în stare flască nu sunt deloc relevante. De asemenea, 
eronată este ideea conform căreia dimensiunile penisului se pot raporta la dezvoltarea 
fizică generală. S-a constatat însă că nu este nici o legătură între statura individului și 
dimensiunile penisului. De exemplu, un bărbat înalt poate avea un penis mic, mediu sau 
mare, iar un bărbat scund poate avea un penis mare, mediu sau mic. 

Urinarea după actul sexual va preveni sarcina sau nu?
Nu. La femei, urina se elimină pe un canal diferit de cel care participă la actul sexual. Cu 
alte cuvinte, sperma este ejaculata în vagin, iar urina se elimina prin uretră.

Dușurile vaginale după ejaculare vor preveni sau nu sarcina?
Nu. Conform cercetărilor actuale, s-a demonstrat că la doar 5 minute de la ejaculare, 
spermatozoizii pot fi găsiți deja în trompe. Acest fapt se datorează nu doar vitezei de 
deplasare a spermatozoizilor, dar și faptului că uterul, la contactul spermei cu vaginul, se 
angajează într-un proces de absorbție a spermatozoizilor în interiorul său, facilitând astfel 
procesul de deplasare a acestora. Așadar, în calitate de metodă unică de prevenire a unei 
sarcini este ineficientă. Cu toate acestea nu se neagă importanța unui duș vaginal ușurel, 
cu apă caldă și curată pentru a se elimina urmele de spermă care, de altfel, va preveni 
anumite infecții și are un rol mai mult de igienă personală.

Există punctul G la femei?
Da. Acest punct „G” (de la numele medicului Grafenberg) se găseşte pe peretele vaginal 
anterior la aproximativ jumătatea distanţei dintre pubis şi colul uterin. Această zonă este 
de mărimea unui bob de mazăre, iar dimensiunile sale cresc sub influenţa stimulilor 
sexuali. Este dificil de pus în evidenţă. Mulţi autori o consideră ca fiind cea mai sensibilă 
zonă erogenă din întreg vaginul. Acest focar (zonă) de excitaţie determină un orgasm 

cu succes ovulul. Mai mult decît atît, un studiu recent a demonstrat ca chiar și în cazul 
ciclurilor cu durată de 28 de zile, doar 10% din femeile participante la studiu au avut 
ovulația în ziua a 14-a, în rest, ziua ovulației a variat între ziua a 7-a și ziua a 19-a, ceea ce 
demostrează o dată în plus că o femeie poate ramîne însărcinată inclusiv în urma actului 
sexual neprotejat din timpul menstruației. 

Poți rămâne însărcinată după primul act sexual?
Da. Indiferent de numărul de ordine al actului sexual, dacă fata are cicluri fertile și sperma 
este ejaculată în vagin, ea poate rămâne însărcinată. Mitul că la primul act nu poți 
rămâne însărcinată este adresat, de obicei, fetelor pentru a fi convinse mai ușor de către 
băieți să întrețină prima relație sexuală de care acestora, de cele mai dese ori, le este 
frică.

Dacă faci sex în apă, rămâi însărcinată?
Da, dacă este perioadă fertilă. Totuși insistent nu se recomandă actul sexual într-un bazin 
acvatic, deoarece apa nu este un lubrifiant, iar la pătrunderea ei în vagin, aceasta spală 
inclusiv lubrifierea proprie a vaginului, astfel încât penetrarea în apă devine complicată. 
Mai mult, activitatea sexuală în apă poate facilita mai multe infecții pelviene.

Folosirea prezervativului reduce din plăcerea sexuală a bărbatului?
Nu. În fond, este importantă diferențierea dintre reducerea plăcerii sexuale și reducerea 
sensibilității penisului. În cazul folosirii prezervativului poate fi o reducre neînsemnată a 
sensibilității penisului, nu și a plăcerii sexuale. Totuși, plăcerea sexuală a bărbatului fiind 
asociată direct cu orgasmul ejaculator, folosirea prezervativului nu influențează în nici un 
fel intensitatea acestuia, ba mai mult, oferă posibilitate bărbatului de a o savura la 
intensitate maximă, datorită faptului că penisul rămâne în vagin, respectiv organele 
genitale sunt lipite, ceea ce nu este posibil în cazul coitusului întrerupt. Deci, avem o 
reducere a sensibilității capului penisului, respectiv, un act sexual prelungit și un orgasm 
ejaculator maxim datorat prezenței penisului în vagin.



19

E bine (sănătos) sau nu să masturbezi?
Masturbarea este un fenomen care apare ca necesitate de canalizare a energiei sexuale 
în absența posibilității de a întreține un act sexual cu un partener. Oricine poate 
masturba. Devine o problemă doar atunci când aceasta este excesivă și obsesivă. La fel, 
masturbarea care duce la leziuni sau traumatisme a organelor genitale, nu poate fi 
considerată una benefică. Masturbarea nu este specifică unei anumite vârste, unui 
anumit sex sau existenței relației sexuale în viața persoanei sau nu. Necesitatea de a 
masturba este independentă de acești factori și dependentă doar de necesitatea de 
canalizare a energiei sexuale. Așadar, atâta timp cât masturbarea nu devine un 
impediment pentru ca persoana să se poate bucura de relațiile sale sociale și intime, nu 
este o problemă de sănătate.

La întrebările cu referire la dimensiunile penisului, vom ține cont de câteva aspecte:
O opinie greşită ar fi aceea că un penis mai dezvoltat în stare flască îşi măreşte mai mult 
dimensiunile în stare de erecţie. Cercetările au arătat că un penis crește, în medie, cu 7 
cm în timpul erecţiei, iar dimensiunele penisului în stare flască sunt dificil de determinat 
din cauza dependenţei acestora de temperatura mediului, de unde putem trage concluzia 
că dimensiunile penisului aflat în stare flască nu sunt deloc relevante. De asemenea, 
eronată este ideea conform căreia dimensiunile penisului se pot raporta la dezvoltarea 
fizică generală. S-a constatat însă că nu este nici o legătură între statura individului și 
dimensiunile penisului. De exemplu, un bărbat înalt poate avea un penis mic, mediu sau 
mare, iar un bărbat scund poate avea un penis mare, mediu sau mic. 

Urinarea după actul sexual va preveni sarcina sau nu?
Nu. La femei, urina se elimină pe un canal diferit de cel care participă la actul sexual. Cu 
alte cuvinte, sperma este ejaculata în vagin, iar urina se elimina prin uretră.

Dușurile vaginale după ejaculare vor preveni sau nu sarcina?
Nu. Conform cercetărilor actuale, s-a demonstrat că la doar 5 minute de la ejaculare, 
spermatozoizii pot fi găsiți deja în trompe. Acest fapt se datorează nu doar vitezei de 
deplasare a spermatozoizilor, dar și faptului că uterul, la contactul spermei cu vaginul, se 
angajează într-un proces de absorbție a spermatozoizilor în interiorul său, facilitând astfel 
procesul de deplasare a acestora. Așadar, în calitate de metodă unică de prevenire a unei 
sarcini este ineficientă. Cu toate acestea nu se neagă importanța unui duș vaginal ușurel, 
cu apă caldă și curată pentru a se elimina urmele de spermă care, de altfel, va preveni 
anumite infecții și are un rol mai mult de igienă personală.

Există punctul G la femei?
Da. Acest punct „G” (de la numele medicului Grafenberg) se găseşte pe peretele vaginal 
anterior la aproximativ jumătatea distanţei dintre pubis şi colul uterin. Această zonă este 
de mărimea unui bob de mazăre, iar dimensiunile sale cresc sub influenţa stimulilor 
sexuali. Este dificil de pus în evidenţă. Mulţi autori o consideră ca fiind cea mai sensibilă 
zonă erogenă din întreg vaginul. Acest focar (zonă) de excitaţie determină un orgasm 

cu succes ovulul. Mai mult decît atît, un studiu recent a demonstrat ca chiar și în cazul 
ciclurilor cu durată de 28 de zile, doar 10% din femeile participante la studiu au avut 
ovulația în ziua a 14-a, în rest, ziua ovulației a variat între ziua a 7-a și ziua a 19-a, ceea ce 
demostrează o dată în plus că o femeie poate ramîne însărcinată inclusiv în urma actului 
sexual neprotejat din timpul menstruației. 

Poți rămâne însărcinată după primul act sexual?
Da. Indiferent de numărul de ordine al actului sexual, dacă fata are cicluri fertile și sperma 
este ejaculată în vagin, ea poate rămâne însărcinată. Mitul că la primul act nu poți 
rămâne însărcinată este adresat, de obicei, fetelor pentru a fi convinse mai ușor de către 
băieți să întrețină prima relație sexuală de care acestora, de cele mai dese ori, le este 
frică.

Dacă faci sex în apă, rămâi însărcinată?
Da, dacă este perioadă fertilă. Totuși insistent nu se recomandă actul sexual într-un bazin 
acvatic, deoarece apa nu este un lubrifiant, iar la pătrunderea ei în vagin, aceasta spală 
inclusiv lubrifierea proprie a vaginului, astfel încât penetrarea în apă devine complicată. 
Mai mult, activitatea sexuală în apă poate facilita mai multe infecții pelviene.

Folosirea prezervativului reduce din plăcerea sexuală a bărbatului?
Nu. În fond, este importantă diferențierea dintre reducerea plăcerii sexuale și reducerea 
sensibilității penisului. În cazul folosirii prezervativului poate fi o reducre neînsemnată a 
sensibilității penisului, nu și a plăcerii sexuale. Totuși, plăcerea sexuală a bărbatului fiind 
asociată direct cu orgasmul ejaculator, folosirea prezervativului nu influențează în nici un 
fel intensitatea acestuia, ba mai mult, oferă posibilitate bărbatului de a o savura la 
intensitate maximă, datorită faptului că penisul rămâne în vagin, respectiv organele 
genitale sunt lipite, ceea ce nu este posibil în cazul coitusului întrerupt. Deci, avem o 
reducere a sensibilității capului penisului, respectiv, un act sexual prelungit și un orgasm 
ejaculator maxim datorat prezenței penisului în vagin.

profund şi diferit calitativ de orgasmul cu declanşare clitoridiană.

Există ejaculare feminină?
Da. Acest fenomen este întâlnit la unele femei în cazul atrenării acestora într-un orgasm 
al punctului G, de o intensitate mare. În urma unei astfel de stimulări, la atingerea 
orgasmului, unele femei (cazuri rare) expulzează din vagin un lichid lăptos, care nu este 
altceva decât ejacularea feminină. Lichidul emis în acest caz dă impresia unei pierderi de 
urină, dar este mai puţin mirositor decât urina, iar analiza chimică confirmă acest lucru.

După începutul vieţii sexuale acneea dispare?
Corelația dintre dispariția acneei și începutul vieții sexuale este una întâmplătoare, cu 
atât mai mult că acneea poate avea origine diversă, fie este de cauză hormonală, fie de 
cauza infecțioasă etc. În cazul acneei de cauză hormonală, începutul vieții sexuale poate 
coincide cu momentul echilibrării raportului hormonilor în organism, care de obicei are 
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E bine (sănătos) sau nu să masturbezi?
Masturbarea este un fenomen care apare ca necesitate de canalizare a energiei sexuale 
în absența posibilității de a întreține un act sexual cu un partener. Oricine poate 
masturba. Devine o problemă doar atunci când aceasta este excesivă și obsesivă. La fel, 
masturbarea care duce la leziuni sau traumatisme a organelor genitale, nu poate fi 
considerată una benefică. Masturbarea nu este specifică unei anumite vârste, unui 
anumit sex sau existenței relației sexuale în viața persoanei sau nu. Necesitatea de a 
masturba este independentă de acești factori și dependentă doar de necesitatea de 
canalizare a energiei sexuale. Așadar, atâta timp cât masturbarea nu devine un 
impediment pentru ca persoana să se poate bucura de relațiile sale sociale și intime, nu 
este o problemă de sănătate.

La întrebările cu referire la dimensiunile penisului, vom ține cont de câteva aspecte:
O opinie greşită ar fi aceea că un penis mai dezvoltat în stare flască îşi măreşte mai mult 
dimensiunile în stare de erecţie. Cercetările au arătat că un penis crește, în medie, cu 7 
cm în timpul erecţiei, iar dimensiunele penisului în stare flască sunt dificil de determinat 
din cauza dependenţei acestora de temperatura mediului, de unde putem trage concluzia 
că dimensiunile penisului aflat în stare flască nu sunt deloc relevante. De asemenea, 
eronată este ideea conform căreia dimensiunile penisului se pot raporta la dezvoltarea 
fizică generală. S-a constatat însă că nu este nici o legătură între statura individului și 
dimensiunile penisului. De exemplu, un bărbat înalt poate avea un penis mic, mediu sau 
mare, iar un bărbat scund poate avea un penis mare, mediu sau mic. 

Urinarea după actul sexual va preveni sarcina sau nu?
Nu. La femei, urina se elimină pe un canal diferit de cel care participă la actul sexual. Cu 
alte cuvinte, sperma este ejaculata în vagin, iar urina se elimina prin uretră.

Dușurile vaginale după ejaculare vor preveni sau nu sarcina?
Nu. Conform cercetărilor actuale, s-a demonstrat că la doar 5 minute de la ejaculare, 
spermatozoizii pot fi găsiți deja în trompe. Acest fapt se datorează nu doar vitezei de 
deplasare a spermatozoizilor, dar și faptului că uterul, la contactul spermei cu vaginul, se 
angajează într-un proces de absorbție a spermatozoizilor în interiorul său, facilitând astfel 
procesul de deplasare a acestora. Așadar, în calitate de metodă unică de prevenire a unei 
sarcini este ineficientă. Cu toate acestea nu se neagă importanța unui duș vaginal ușurel, 
cu apă caldă și curată pentru a se elimina urmele de spermă care, de altfel, va preveni 
anumite infecții și are un rol mai mult de igienă personală.

Există punctul G la femei?
Da. Acest punct „G” (de la numele medicului Grafenberg) se găseşte pe peretele vaginal 
anterior la aproximativ jumătatea distanţei dintre pubis şi colul uterin. Această zonă este 
de mărimea unui bob de mazăre, iar dimensiunile sale cresc sub influenţa stimulilor 
sexuali. Este dificil de pus în evidenţă. Mulţi autori o consideră ca fiind cea mai sensibilă 
zonă erogenă din întreg vaginul. Acest focar (zonă) de excitaţie determină un orgasm 
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cu succes ovulul. Mai mult decît atît, un studiu recent a demonstrat ca chiar și în cazul 
ciclurilor cu durată de 28 de zile, doar 10% din femeile participante la studiu au avut 
ovulația în ziua a 14-a, în rest, ziua ovulației a variat între ziua a 7-a și ziua a 19-a, ceea ce 
demostrează o dată în plus că o femeie poate ramîne însărcinată inclusiv în urma actului 
sexual neprotejat din timpul menstruației. 

Poți rămâne însărcinată după primul act sexual?
Da. Indiferent de numărul de ordine al actului sexual, dacă fata are cicluri fertile și sperma 
este ejaculată în vagin, ea poate rămâne însărcinată. Mitul că la primul act nu poți 
rămâne însărcinată este adresat, de obicei, fetelor pentru a fi convinse mai ușor de către 
băieți să întrețină prima relație sexuală de care acestora, de cele mai dese ori, le este 
frică.

Dacă faci sex în apă, rămâi însărcinată?
Da, dacă este perioadă fertilă. Totuși insistent nu se recomandă actul sexual într-un bazin 
acvatic, deoarece apa nu este un lubrifiant, iar la pătrunderea ei în vagin, aceasta spală 
inclusiv lubrifierea proprie a vaginului, astfel încât penetrarea în apă devine complicată. 
Mai mult, activitatea sexuală în apă poate facilita mai multe infecții pelviene.

Folosirea prezervativului reduce din plăcerea sexuală a bărbatului?
Nu. În fond, este importantă diferențierea dintre reducerea plăcerii sexuale și reducerea 
sensibilității penisului. În cazul folosirii prezervativului poate fi o reducre neînsemnată a 
sensibilității penisului, nu și a plăcerii sexuale. Totuși, plăcerea sexuală a bărbatului fiind 
asociată direct cu orgasmul ejaculator, folosirea prezervativului nu influențează în nici un 
fel intensitatea acestuia, ba mai mult, oferă posibilitate bărbatului de a o savura la 
intensitate maximă, datorită faptului că penisul rămâne în vagin, respectiv organele 
genitale sunt lipite, ceea ce nu este posibil în cazul coitusului întrerupt. Deci, avem o 
reducere a sensibilității capului penisului, respectiv, un act sexual prelungit și un orgasm 
ejaculator maxim datorat prezenței penisului în vagin.
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