


1 ADOLESCEN}|

pubertate, adolescen]\
prietenie, iubire, dragoste
cum îmi pot ar\ta sentimentele fa]\ de persoana iubit\? 
când este indicat s\-mi încep via]a sexual\?
care sunt riscurile începerii vie]ii sexuale?
Cum m\ pot proteja de boli?
de ce trebuie s\ m\ protejez de boli cu transmitere sexual\?
e necesar s\ discut cu partenerul sau partenera
despre protec]ie?
cu cine pot s\ discut probleme legate de sex?
Cum pot s\ m\ informez?

2 CE TTREBUIE SS| {{TII DDESPRE CCORPUL TT|U?

despre sexualitatea feminin\ (minighid anatomic [i fiziologic)
despre sexualitatea masculin\  (minighid anatomic [i fiziologic)
igiena organelor intime
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DRAGOSTE = SEX ?

Adolescen]a este o perioad\ a
schimb\rilor. În aceast\ pe-
rioad\ corpul [i mintea se dez-

volt\ rapid. Adolescen]a este o etap\
important\ în procesul de maturizare.
În aceast\ perioad\  te po]i sim]i
matur, dar, în acela[i timp,  po]i s\ te
consideri înc\ un copil. În aceast\
perioad\ i]i vin multe întreb\ri în minte,
po]i trece prin mari incertitudini [i ai
nevoie de sprijinul celor din jurul t\u.
Uneori te po]i sim]i confuz [i neîn]eles.
Aceasta este perioada în care ]i se
formeaz\ caracterul, iar personalitatea
ta se dezvolt\. Tot acum, î]i cau]i mod-
ele [i valori pe care s\ le adop]i [i în
care s\ crezi. În aceast\ perioad\
dore[ti s\ fii cât mai independent, dar
te po]i lovi de dorin]a p\rin]ilor de a te
]ine sub control. În aceast\ situa]ie pot
ap\rea conflicte. Cel mai bine în aces-
te condi]ii este s\ încerci s\-i în]elegi,
chiar dac\ tu crezi c\ abordarea lor nu
este cea mai potrivit\. Împreun\ pute]i
g\si solu]ii pentru a-]i câ[tiga o inde-
penden]\ acceptat\ de p\rin]i.

Pubertate-aadolescen]\
Pubertatea este perioada care

marcheaz\ sfâr[itul copil\riei [i
începutul maturiz\rii. Pubertatea poate
începe la 8-9 ani [i se poate încheia la
14-15 ani. Vârsta poate s\ difere de la
persoan\ la persoan\. În aceast\
perioad\ corpul produce hormoni care

accelereaz\ ritmul de cre[tere. Astfel,
apar primele semne ale maturiz\rii.

Acum încep s\ se dezvolte
organele sexuale [i s\ apar\ semne
ale pilozit\]ii  în zona genital\. La b\ie]i
încep s\ apar\ modific\ri ale vocii [i s\
le creasc\ musta]a, barba, etc. Fetelor
încep s\ le creasc\ sânii, pielea devine
mai moale [i catifelat\, p\rul devine
mai m\t\sos [i mai fin. Tot fetele vor
avea ciclul menstrual, semn c\ vor
deveni în curând femei.

În timpul pubert\]ii corpul începe s\
te surprind\ de la o zi la alta,  observi c\
]i-au crescut mâinile, parc\, a[a, ca din
senin, c\ pantalonii au devenit prea
scur]i, iar hainele nu i]i mai vin.

1ADOLESCEN}|
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Aceste modific\ri ale corpului sunt
absolut normale [i toat\ lumea trece
prin ele. Pubertatea nu ocole[te pe
nimeni [i este o etap\ obligatorie în
procesul de maturizare.

Adolescen]a este perioada marilor
transform\ri ale corpului [i ale psihi-
cului.  Adolescen]a poate s\ înceap\
la 12 ani [i poate s\ se termine la 18
ani. Trebuie s\ în]elegi îns\ c\ vârsta la
care apar modific\rile variaz\ de la o
persoan\ la alta.

Din punct de vedere psihologic,
adolescen]a este mai mult decât
descoperirea maturiz\rii  sexuale, este
descoperirea drumului c\tre tine însu]i,
este calea prin care începi s\ afli cine

e[ti, ce vrei s\ devii, care ai vrea s\ fie
locul t\u în lumea în care tr\ie[ti. 

Prietenie, iiubire, ddragoste
Anumite rela]ii apar din considerente

practice – rela]ia cu profesorii, colegii,
iar altele se bazeaz\ pe  sentimente,
interese [i dorin]e comune. Dac\ pân\
nu demult persoanele cele mai apropi-
ate i]i erau cele din familia ta - p\rin]ii,
bunicii, fra]ii [i surorile - acum, cercul
acestor persoane este mai mare,
incluzând [i persoane de vârst\ apropi-
at\  cu care sim]i c\ ai mai multe în
comun.

Prietenia începe de la un sentiment
spontan de simpatie, de la sentimentul
c\ e[ti în]eles [i c\  ai g\sit o persoan\
în care s\ ai încredere. Atunci când
împ\rt\[e[ti prietenului/prietenei emo-
]iile, tr\irile tale, vei în]elege mai bine
sentimentele [i gândurile proprii. Îns\,
nu este întotdeauna u[or s\-]i g\se[ti
un astfel de prieten c\ruia s\-i îm-
p\rt\[e[ti problemele care te apas\.
Este foarte important s\ î]i alegi cu grij\
prietenii c\rora s\ le po]i spune micile
sau marile tale secrete. 

Despre iubire s-au spus foarte
multe, exist\ [i multe defini]ii. Un lucru
este îns\ sigur: iubirea este unul dintre
cele mai intense sentimente pe care le
poate tr\i omul. Iubirea poate face
omul s\ simt\ c\ldura, protec]ie,
lini[te, încredere în sine [i putere. 

Este important s\ iubim oamenii
pentru calit\]ile pe care le au [i s\ îi
apreciem pentru ceea ce sunt ei în
realitate.
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Cum îîmi ppot aar\ta
sentimentele ffa]\
de ppersoana iiubit\?

Îi po]i ar\ta unei persoane c\ o
iube[ti [i f\r\ s\ ai o rela]ie sexual\ cu
acea persoan\.

Sunt mai multe moduri în care po]i
exprima sentimentele: gesturi, atitudini,
care transmit uneori mai mult decât con-
sumarea actului în sine. Timpul petrecut
împreun\, modul în care te por]i cu per-
soana pe care o iube[ti, sunt dovezi ale

sentimentelor pe care le ai pentru acea
persoan\. Sinceritatea [i fidelitatea fa]\
de partener sunt de asemenea impor-
tante. S\rutul, îmbr\]i[area sunt moduri
de împ\rt\[ire a afec]iunii [i pot fi foarte
pasionale!

Nu uita c\ este nevoie de timp pen-
tru a putea cunoa[te pe cineva [i pentru
a putea spune c\ îl iube[ti sau c\ o
iube[ti.

Când eeste iindicat
s\-mmi îîncep vvia]a ssexual\?

Unii adolescen]i  experimenteaz\
sexul [i cred c\ dac\ vor dobândi o
asemenea experien]\, vor ob]ine dra-
goste, intimitate, popularitate, maturitate
[i autorealizare. În schimb, rezultatele
pot fi cu totul altele.

În foarte multe cazuri exist\ pre-
siunea grupului: dac\ nu faci ca ceilal]i
nu e[ti acceptat. Important este s\ i]i dai
seama c\ este o decizie care trebuie
bine analizat\ [i c\ trebuie s\ te sim]i
preg\tit(\).

Important e s\ fii tu cel sau cea care
hot\r\[te s\ î[i înceap\ via]a sexual\,
nu „prietenii” care se laud\ c\ sexul nu
mai are secrete pentru ei. Dac\ nu e[ti
preg\tit, cel mai bine este s\ a[tep]i.

ªi înc\ un mic secret: cei care
vorbesc în gura mare despre “expe-
rien]ele lor sexuale” nu au în]eles de fapt
mare lucru despre dragoste.

Nu te sim]i în dezavantaj atunci când
te afli în preajma unor astfel de per-
soane. Încearc\ s\ ai încredere în tine,
în ceea ce gânde[ti [i sim]i tu. Tu [tii cel
mai bine ce este bine pentru tine. 

...sentimente fa]\ de o persoan\,
dorin]a de a petrece cât mai mult
timp împreun\, de a o în]elege [i
de a fi în]eles, puterea de a-i
împ\rt\[i cele mai ascunse
gânduri [i sentimente,
devotament, dorin]a de a-i oferi mai
mult decât prime[ti.

...s\ ai grij\ de partener
[i s\-i dore[ti fericirea;

...s\ sim]i respect pentru partener;

...s\ fii prieten cu partenerul t\u;

...s\ po]i discuta cu partenerul t\u
despre lucrurile dificile;

...s\ v\ împ\rt\[i]i via]a
[i s\ v\ distra]i împreun\.

...s\-]i fie fric\ de partener;

...s\ fii silit s\ faci sex sau ceva ce
nu-]i place.

Dragostea
înseamn\...

Dragostea
nu înseamn\...

DRAGOSTE = SEX ?



Unii sus]in c\
sexul constituie
una dintre necesi-
t\]ile noastre fizio-
logice, la fel cum
sunt somnul, mân-
carea [i ca aceast\
necesitate trebuie satisf\cut\ regulat
pentru a men]ine s\n\tatea fizic\ [i psi-
hic\; omul poate îns\ tr\i o anumit\
perioad\ f\r\ a între]ine rela]ii sexuale
[i f\r\ a-[i periclita s\n\tatea.

În realitate, rela]iile sexuale pre-
supun responsabilitate fa]\ de propria
persoan\ [i fa]\ de partener/\.

Nu uita c\ în momentul în care i]i
începi via]a sexual\ va trebui s\ te pro-
tejezi [i pe tine [i pe partenerul t\u de
infec]iile cu transmitere sexual\ [i de
sarcinile nedorite. O persoan\ care are
o boal\ cu transmitere sexual\ poate
min]i c\ este s\n\toas\ numai pentru
a g\si un partener de sex. Dar, în multe
cazuri, bolnavul însu[i nu [tie ce boal\
are [i, pân\ afl\, infecteaz\ [i al]i
oameni.

Singura modalitate de a te proteja
este folosirea prezervativului ca fiind
singura modalitate de protec]ie
împotriva infec]iilor cu transmitere sex-
ual\.

CCare ssunt rriscurile îînceperii
vie]ii ssexuale? CCum mm\ ppot
proteja dde bboli?

Atunci când te hot\r\[ti s\ î]i începi
via]a sexual\, este bine s\ te gânde[ti
înainte, pentru c\, dac\ te gânde[ti
dup\, s-ar putea s\ nu te mai ajute la
nimic.

La ce s\ te
gânde[ti? În pri-
mul rând la faptul
c\, dac\ nu te pro-
tejezi, te po]i îm-
boln\vi sau ri[ti s\
devii p\rinte f\r\

s\ vrei.  Poate c\ deja te-au trecut fiori
reci pe [ira spin\rii când ai citit “s\
devii p\rinte”. A fi p\rinte este o treab\
extrem de serioas\ [i de grea. Iar tu [tii
deja asta. 

Tot ce ai de f\cut este s\ te asiguri
c\ ai un prezervativ în buzunar [i s\-l
folose[ti atunci când ai o rela]ie se-
xual\ (asta înseamn\ s\ ai o rela]ie
sexual\ protejat\). 

Nu uita c\ po]i s\ spui
„nu!” dac\ partenerul sau

partenera î]i propune
s\ ave]i o rela]ie sexual\,
[i asta nu înseamn\ c\ e[ti
fraier(\), ci c\ [tii ce vrei
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?
Exist\ mai

multe metode pen-
tru a împiedica a-
pari]ia unei sarcini
nedorite, dar de
boli nu te prote-
jeaz\ decât absti-
nen]a [i prezervativul.

De cce ttrebuie ss\ mm\
protejez dde iinfec]iile
cu ttransmitere ssexual\?

Chiar dac\ majoritatea acestor boli
pot fi tratate (dac\ sunt depistate la
timp!), exist\ [i boli pentru care nu s-a
descoperit înc\ un tratament care s\
asigure vindecarea complet\: he-
patitele virale (de tip B [i C), infec]ia cu
HIV, infec]ia herpetic\.

Ce sunt hepatitele virale ?
Hepatita B este o boal\ care

afecteaz\ ficatul [i care, netratat\,
duce la ciroz\. Aceast\ boal\ se trans-
mite pe cale sexual\, prin sânge, prin
folosirea în comun a seringilor nesteril-
izate [i de la mam\ la f\t. Pentru c\
este greu de depistat (doar prin anal-
iza sângelui), boala poate trece neob-
servat\, iar cel care este bolnav o
poate transmite f\r\ s\ [tie.

Hepatita C este, de asemenea, o
boal\ care se transmite pe cale sexual\.

Hepatita B este singura boal\ cu
transmitere sexual\ pentru care exist\
un vaccin.

Ce este infec]ia cu HIV?
HIV este un virus care afecteaz\

sistemul imunitar, adic\ scade capa-

citatea de ap\rare
a organismului îm-
potriva infec]iilor.
Acest virus se
transmite prin re-
la]ii sexuale nepro-
tejate (f\r\ pre-

zervativ), prin sânge, prin ace [i seringi
nesterilizate, sau prin alte instrumente
nesterilizate care pot p\trunde prin
piele (ex: unghiera, forfecu]a de
manichiur\). Infec]ia cu HIV poate fi
depistat\ numai dup\ 3 luni de la
infectare, deci este posibil ca o per-
soan\ infectat\ s\ transmit\ boala prin
contact sexual f\r\ s\ [tie.

Ce este herpesul genital?
Herpesul genital este o infec]ie sex-

ual\ foarte des întâlnit\, pentru care nu
exist\ înc\ un tratament care s\ asig-
ure vindecarea definitiv\. 

Boala se manifest\ prin febr\ [i
prin apari]ia unor mici vezicule în jurul
locului infectat, care se transform\ în
câteva zile în ulcera]ii dureroase.

Chiar dac\ virusul se manifest\
periodic, o persoan\ care se infectea-
z\ cu herpes genital p\streaz\ infec]ia
toat\ via]a.

Toate aceste boli pot fi evitate doar
dac\ nu ai rela]ii sexuale sau dac\ ai
rela]ii sexuale protejate (dac\ folose[ti
prezervativul).

Chiar dac\ ai deja o boal\ cu trans-
mitere sexual\, tot ai nevoie de pro-
tec]ie, pentru c\ o alt\ boal\ o agra-
veaz\ pe cea pe care o ai deja [i e
posibil ca tratamentul s\ nu te mai
ajute la fel de bine ca pân\ atunci.

Este suficient s\ „ui]i”
o singur\ dat\ s\ folose[ti

prezervativul [i po]i
contracta o boal\
sau po]i s\ devii
t\tic sau m\mic\

DRAGOSTE = SEX



7

E nnecesar ss\ ddiscut
cu ppartenerul ssau ppartenera
despre pprotec]ie?

E mai bine s\ discu]i înainte cu
partenerul sau partenera despre pro-
tec]ie pentru c\ s-ar putea s\ consta]i
c\ fiecare a presupus c\ de asta se
ocup\ cel\lalt. 

S-ar mai putea s\ ai surpriza ca
partenerul sau partenera s\ nu fie intere-
sat(\) de o rela]ie sexual\ protejat\ [i
atunci trebuie sa te gânde[ti dac\ merit\
s\ mergi mai departe sau nu.

Cine ccump\r\ pprezervative?
Nu e o regul\ c\ b\iatul cump\r\

prezervative, dar se presupune c\ el ar
trebui s\ le cumpere (fetele s-ar putea
s\ se jeneze s\ cear\ prezervative la
magazin). Este aceea[i regul\
nescris\ în care fetele sunt cele care î[i
cump\r\ pastile anticoncep]ionale.

Multor tineri le este ru[ine s\ intre
în farmacie sau s\ mearg\ la chio[cul
din col] [i s\ cumpere prezervative.
Dar gânde[te-te: aceste produse sunt
atât de r\spândite tocmai pentru a fi
folosite. ªi cine le cump\r\? Numai o
persoan\ inteligent\, încrez\toare în
sine [i educat\. O persoan\ ca tine!

S\ consta]i c\ ave]i amândoi pre-
zervative e amuzant, dar e de preferat
situa]iei în care nu ave]i nici unul din
voi.

ªi chiar dac\ e[ti sigur c\
partenerul/a î]i este fidel/\ este bine s\
face]i sex protejat. De ce?  Gânde[te-
te la urm\torul exemplu: s\ zicem c\
partenerul t\u a avut pân\ la tine al]i
parteneri. Care, la rândul lor, au f\cut
dragoste cu alte persoane, care, [i
ele, au avut alte experien]e sexuale.
Este un lan] al partenerilor, iar dac\ nu
folosi]i prezervativ exist\ riscul ca
infec]iile lor s\ ajung\ [i la voi.
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DRAGOSTE = SEX ?
Cu ccine ppot ss\ ddiscut
probleme llegate dde ssex?
Cum ppot ss\ mm\ iinformez?

De dorit ar fi ca primele informa]ii
despre sex s\ le prime[ti de la p\rin]i [i
ca ei s\ te ajute s\ iei cele mai bune
decizii pentru tine. De multe ori îns\,
p\rin]ii nu sunt prea dispu[i s\ discute
astfel de subiecte cu copiii. În orice caz,
nu-i scoate din calcul pe p\rin]i, pentru
c\ sunt de baz\ în cele mai multe si-
tua]ii. La ei po]i apela cel mai repede, î]i
sunt cel mai aproape la nevoie [i sunt
cei mai dornici s\ te ajute, chiar dac\
asta nu se vede întotdeauna.

Dac\ crezi c\ p\rin]ii nu vor vrea s\
discute acest subiect încearc\ s\
g\se[ti un alt membru al familiei dis-
pus s\ te ajute: un frate sau sor\ mai
mare, un veri[or sau chiar o m\tu[\
sau unchi. 

ªi dac\ nu ai pe nimeni în familie cu
cine s\ vorbe[ti pe aceasta tem\, po]i
s\ apelezi la altcineva. De exemplu:
medicul sau asistenta de la cabinetul
[colar, sau medicul de familie.

Dac\ în ora[ exist\ un cabinet de
planificare [i contracep]ie, nu ezita s\
îl vizitezi. Acolo po]i ob]ine consulta]ii
medicale, informa]ii [i sfaturi utile, dar
[i prezervative [i pastile anticoncep-
]ionale. Consulta]iile sunt gratuite, iar
informa]iile nepre]uite.

Psihologul te poate ajuta eficient,
mai ales dac\ nu prea [tii ce decizii s\

iei, î]i e team\ sau ai complexe. Nu
uita: la psiholog se duc cei care sunt
suficient de de[tep]i ca s\ î[i dea sea-
ma când au nevoie de ajutor. ªi înc\
ceva: ce discu]i cu psihologul r\mâne
secret, a[a c\ po]i s\ îi spui sincer tot
ce te sup\r\! 

O alt\ surs\ de informa]ie o consti-
tuie c\r]ile [i bro[urile de educa]ie sex-
ual\. În aceste c\r]i [i bro[uri po]i afla
informa]ii despre corpul t\u [i despre
transform\rile care au loc pe m\sur\
ce cre[ti, po]i primi sfaturi utile despre
cum s\ te men]ii s\n\tos [i despre ce
trebuie s\ [tii [i s\ faci atunci când î]i
începi via]a sexual\.

Nu confunda c\r]ile [i revistele de
educa]ie sexual\ cu revistele
pornografice. Diferen]a dintre ele
este c\ revistele de educa]ie se-
xual\ te ajut\ s\ în]elegi mai multe
despre tine [i corpul t\u, în timp ce
revistele pornografice î]i vând o
imagine comercial\ despre corp [i
despre sex. 

Cei care scriu sau pozeaz\ în
aceste reviste vor s\ [ocheze, s\
atrag\ aten]ia, [i nu au nici un
interes s\ fie sinceri. 

La vârsta ta este important s\ fii
bine informat(\) [i s\ nu ai com-
plexe, iar pentru asta cel mai bine
te ajut\ c\r]ile [i bro[urile scrise
de profesioni[ti.

Aten]ie!
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Cele mai vizibile schimb\ri care
se produc în adolescen]\ sunt
cele fizice. Indiferent dac\ e[ti

fat\ sau b\iat vei observa cu uimire
transform\ri aproape zilnice ale corpu-
lui. Uneori p\rin]ii vor fi la fel de uimi]i
c\ ai ajuns deja la vârsta la care dai
deoparte juc\riile [i nu vor [ti cum s\
discute cu tine despre aceste trans-
form\ri. De aceea este mai u[or ca
înainte de a discuta cu cineva despre
ce se întâmpl\ cu tine s\ cite[ti, s\
cau]i bro[uri sau alte materiale inform-
ative.

ªi trebuie s\ nu-]i fie team\ [i ru[ine de
ceea ce se întâmpl\ cu corpul t\u.
Pentru c\ totul este normal. Este ined-
it dar firesc. Prive[te totul ca pe o
aventur\ în care vei cunoa[te lucruri [i
senza]ii noi. O aventur\ în care te vei
descoperii.
Iar atunci când vei fii preg\tit/\ vei
putea afla mai multe despre ce
înseamn\ o rela]ie.
Nu te rezuma s\ aflii lucruri doar
despre tine. Dac\ vrei s\ fii respec-
tat/\, trebuie la rândul t\u s\ [tii cât
mai multe despre partenerul/a t\u/ta.

CE TTREBUIE SS| {{TII
DESPRE CCORPUL TT|U?

2
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DRAGOSTE = SEX      Minighid anatomic feminin?
trompele uuterine
Fac leg\tura între uter [i ovare, având o lungime de 7-12 cm, fiind mai largi
c\tre ovare. De asemenea, dup\ actul sexual, o parte din spermatozoizii
ejacula]i în vagin se urc\ [i ajung aici. Deci trompele sunt locul de întâlnire
a spermatozoizilor cu ovulul, aici având loc fecundarea. Prin ele ovulul pro-
dus de ovar ajunge în uter. 

ovarele
Sunt dou\, situate în

abdomen, au greutatea de
6-8 gr. cu o lungime de 3- 4
cm. Rolul ovarului este de a
produce ovulele [i hormonii

sexuali feminini. Înc\ de la
na[tere ovarele con]in foli-
culii ovarieni (aproximativ

400  de mii) care începând
de la pubertate vor fi elibe-

ra]i în momentul fiec\rei
ovula]ii (de regul\ lunar).

O femeie are de la pubertate
pân\ la menopauz\ circa

480 de ovula]ii. Ovulele sunt
produse alternativ de fiecare
dintre cele dou\ ovare.  Tot

ovarele sunt cele care
secret\

hormonii feminini, sub
ac]iunea c\rora organismul

fetelor cap\t\ tr\s\turi
fizice caracteristice

sexului feminin.

uterul
Este situat între vezica urinar\ [i
rect, de form\ triunghiular\ cu o
lungime de 6-8 cm, o l\]ime de 5
cm [i o grosime de 3 cm. Uterul
cuprinde colul [i corpul uterin.

colul uuterin
Are form\ cilindric\, o lungime de
2-3 cm, de culoare roz, iar în tim-
pul sarcinii devine violaceu. 
În momentul ovula]iei, micile
glande situate în interiorul colului
secret\ un lichid incolor numit
glera cervical\. Corpul uterului
este un organ muscular, foarte
elastic, ce-[i poate m\ri lungimea
de 7 ori la sfâr[itul sarcinii. Rolul
lui este de a g\zdui ovulul fecun-
dat [i de a permite dezvoltarea
f\tului [i ie[irea acestuia pe lume
la na[tere. 

vaginul
Are forma unui cilindru turtit ce se întinde de la vulv\
la colul uterin (uter), el m\soar\ aproximativ 7-10 cm
lungime [i 4 centimetri l\]ime. 
Pere]ii vaginului prezint\ transform\ri ce corespund
fazelor ciclului menstrual; în general ei sunt foarte
elastici [i con]in o serie de glande care secret\ un
mucus specific.  
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vvulva
Reprezint\ partea extern\ a aparatului sexual feminin. Vulva este format\ din buzele mari
(labiile majore) [i buzele mici (labiile minore), care acoper\ clitorisul.
Vulva mai ad\poste[te meatul urinar (orificiul pe unde se elimin\ urina) [i o membran\
elastic\, numit\ himen.
Suprafa]a, grosimea, elasticitatea [i forma himenului sunt variabile, la virgine închide
aproape complet orificiul vaginului, l\sând numai spa]iul necesar pentru trecerea sângelui
menstrual. Exist\ [i cazuri în care himenul nu prezint\ aceast\ perforare care s\ permit\
scurgerea sângelui menstrual, iar pentru situa]iile de acest gen se impune o interven]ie
chirurgical\ prin care s\ fie perforat\ u[or membrana himenal\.

clitorisul
Are o form\
cilindric\, por]iunea
sa intern\ fiind
situat\ sub pubis.
Este un organ
erectil care î[i
m\re[te
dimensiunea în stare
de excita]ie.

orificiul uuretrei
Un mic orificiu deasupra
vaginului prin care este
evacuat\ urina.

labiile mmici
Situate spre interior fa]\
de cele mari, sunt netede
[i de culoare roz.

labiile mmari
Dou\ perechi de cute

de piele de fiecare
parte a vaginului;

protejeaz\ clitorisul, ca [i
orificiile externe ale ure-

trei [i a vaginului.

anus
Orificiul de eliminare a materiilor
fecale (nu este o parte direct\ a
sistemului de reproducere).
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Ce este menstrua]ia?
Menstrua]ia este o sângerare a

fetelor [i al femeilor [i care dureaz\
câteva zile. 

Când va începe ciclul meu
menstrual?
De obicei, când ai 12 sau 13 ani,

dar se poate [i la 8 sau la 17 ani. Ciclul
menstrual va începe atunci când

organismul este preg\tit. Nu po]i nici
s\-i gr\be[ti apari]ia, nici s\-l opre[ti. 

În perioada pubert\]ii, sânii vor
începe s\ creasc\, va cre[te p\r sub
bra]e [i în zona pubian\. Vor avea loc
schimb\ri [i în organism. De[i e[ti
prea tân\r\ s\ te gânde[ti c\ ai putea
avea un copil, organismul este preg\tit
pentru asta. 

În ovarele fetelor se g\sesc o
mul]ime de ovule. Când ating vârsta
pubert\]ii, în fiecare lun\ ovarele elim-
in\ câte un ovul. Ovulul se deplaseaz\
din trompa uterin\ în uter. Uterul este
locul unde va cre[te f\tul, dac\ ovulul
a fost fertilizat de sperma unui b\rbat. 

Uterul este preg\tit în fiecare lun\
pentru o posibil\ sarcin\, iar înveli[ul
s\u membranos devine gros [i moale. 

Timpul scurs între o menstr\ [i
urm\toarea se nume[te ciclu menstru-
al. Fetele vorbesc deseori despre un
ciclu menstrual care apare lunar sau la
28 de zile, dar multe fete au un ciclu
mai lung sau mai scurt decât cel
men]ionat. A[a c\ nu te a[tepta ca
ciclul t\u menstrual s\ fie la fel ca cel
ca al prietenelor tale. 

Pân\ când voi avea ciclul
menstrual?
Pân\ ce vei avea aproape 50 de

ani. În perioada sarcinii, femeile nu au
ciclu. Dup\ na[tere, ciclul menstrual
se reinstaleaz\. 

Menstrua]ia: îîntreb\ri [[i rr\spunsuri



Cum voi afla
când va
începe ciclul
menstrual?
Sânii vor deveni

durero[i sau pu]in
mai mari. S-ar
putea s\ i]i apar\ pete pe fa]\ sau s\ te
sim]i indispus\ înainte de începerea
menstrei. Deseori te vei sim]i mai bine
dup\ ce începe ciclul menstrual. S-ar
putea s\ ai crampe abdominale chiar
înainte de apari]ia menstrei. 

Deseori, menstra poate ap\rea când
nu te a[tep]i, mai ales în primul an.

Cât de mult sânge se pierde în
perioada unei menstre?
De[i poate p\rea foarte mult, can-

titatea este de numai 35 de miligrame.
Nu vei fi surprins\ de o cantitate prea
mare de sânge. Probabil c\ vei obser-
va o pat\ de culoare
ro[ie-maronie pe chilo]i sau pe
cearceafuri când te vei trezi
diminea]a.

Cât de mult va dura
menstrua]ia?
La unele fete, menstrua]ia poate
dura dou\ zile, la altele opt zile. La
majoritatea fetelor, menstrua]ia
dureaz\ circa 4 sau 5 zile. Ciclul
menstrual poate varia, în special la
început.

Când poate s\ r\mân\ o fat\
îns\rcinat\?
Când ajunge la pubertate [i începe

s\ aib\ menstre. 

Poate o fat\ 
s\ r\mân\ în-
s\rcinat\ în
timpul men-
strua]iei?
Da. Perioada în

care organismul
t\u elibereaz\ ovulul poate varia, iar
sperma poate r\mâne activ\ în organ-
ismul t\u câteva zile. 

Menstrele apar la circa o lun\, dar
organismul trebuie s\ se obi[nuiasc\
cu acest lucru. A[a c\, în primul an,
sau poate mai mult, timpul dintre men-
stre poate varia. Acest lucru înseamn\
c\ nu [tii când va debuta urm\toarea
menstr\. Dup\ o perioad\, menstrele
vor deveni mai regulate. Atunci vei
putea folosi un jurnal în care s\ notezi
datele estimative ale menstrelor. 

În perioada menstrei, po]i folosi fie
absorbante fie tampoane igienice.
Absorbantele re]in sângele pe m\sur\
ce acesta este expulzat, iar tam-
poanele se introduc în vagin [i absorb
sângele înainte ca acesta s\ fie
expulzat din organism. Ambele
metode sunt bune, îns\ e bine s\ con-
sul]i un medic înainte de a începe s\ le
folose[ti.

Absorbantele au o zon\ adeziv\
care se lipe[te de partea interioar\ a
chilo]ilor. Trebuie s\ sco]i banda care
fixeaz\ absorbantul în ambalaj [i s\-l
lipe[ti în lungime pe partea inferioar\ a
chilo]ilor. 

Absorbantele mai mari pot fi uti-
lizate la început, când cantitatea de
sânge este mare, iar absorbantele de 
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Este suficient s\ „ui]i”
o singur\ dat\ s\ folose[ti

prezervativul
[i po]i contracta o boal\

sau po]i s\ devii t\tic
sau m\mic\
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mai mic\ dimensiune vor fi utilizate
spre sfâr[itul menstrei. 

Unele absorbante nu au o parte
anterioar\ sau posterioar\, astfel încât
pot fi utilizate oricum. 

Dup\ utilizare, absorbantele nu tre-
buie aruncate în toalet\. Ele trebuie s\
fie învelite în s\cule]ul lor [i apoi pot fi
aruncate în co[ul de gunoi.
Absorbantele nu trebuie aruncate în
vasul din toaleta pentru ca acestea nu
sunt biodegradabile.

ªi tampoanele sunt de diferite
dimensiuni [i sunt prev\zute cu un fir
rezistent care v\ ajut\ s\ scoate]i tam-
ponul cu u[urin]\. Unele sunt intro-
duse în aplicatoare care te vor ajuta s\
le introduci mai u[or în vagin.
Tampoanele mai mici [i mai sub]iri
sunt mai u[or de folosit de c\tre fetele
care abia încep s\ foloseasc\ tam-
poane.

Este posibil ca atunci când
folosesc pentru prima oar\ un
tampon s\ am dureri? 
Nu, dac\ e[ti relaxat\. Este dificil

s\ introduci tamponul dac\ e[ti ten-
sionat\ [i nu e[ti sigur\ cum s\-l uti-
lizezi. Cite[te instruc]iunile de folosire
[i vei afla cum s\ le introduci. Dac\
dimensiunile tamponului nu sunt cele
corespunz\toare, atunci vei sim]i un
disconfort [i va trebui s\-l înlocuie[ti.

Pot s\ încerc s\ folosesc tam-
poane înaintea primei menstre?
Nu este o idee prea bun\,

deoarece pot provoca iritarea [i
uscarea mucoasei. Este mult mai u[or

s\ utilizezi un tampon în timpul men-
strei.

Ce se întâmpl\ dac\ firul se
rupe [i nu pot s\ scot
tamponul?
Firul nu se rupe niciodat\. Este fixat

ferm de tampon. Tamponul nu se
poate pierde în organism. El r\mâne în
vagin pân\ îl sco]i. 

Pot s\ m\ duc la toalet\ atunci
când am un tampon? 
Desigur, deoarece tamponul este

introdus în vagin [i nu se afl\ lâng\
uretr\ sau anus. 

Dac\ folosesc tampoane, voi
mai fi virgin\? 
Se recomand\ ca virginele s\ nu

foloseasc\ tampoane interne, dar
dac\ totu[i opteaz\ pentru aceast\
variant\, e de dorit s\ apeleze la tam-
poanele interne speciale.

Trebuie s\ schimbi tamponul de
câteva ori pe zi. 

S-ar putea s\ nu fie prea u[or s\
vezi dac\ este necesar s\-l schimbi,
dar trebuie s\ o faci la aproximativ 4
ore sau chiar mai repede. 

Nu uita s\ te speli pe mâini înainte
[i dup\ aceast\ opera]ie. 

Uneori, fetele pot avea probleme
atunci când folosesc tampoane. 

Dac\ ai dou\ sau mai multe simp-
tome ca de exemplu: nu te sim]i bine,
ai o irita]ie a pielii, te doare în gât, ai
temperatur\ sau diaree, renun]\ s\ le
utilizezi [i consult\ imediat medicul. 

?
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S-ar putea s\ miros? 
Dac\ te speli zilnic [i schimbi

absorbantul sau tamponul la fiecare
câteva ore, nu. Nu folosi tampoane
parfumate sau sprayuri speciale. De
fapt, pot avea efecte adverse, pot
provoca irita]ii [i sunt [i scumpe. 

Este bine s\ ai acas\ preg\tite
absorbante sau tampoane. Dac\ e[ti
la ciclu sau dac\ mai ai pu]in pân\ la
data respectiv\, este bine s\ ai un tam-
pon sau un absorbant la tine. Dac\ e[ti
luat\ prin surprindere, întreab\ o pri-
eten\ dac\ te poate împrumuta cu
unul. La [coal\, po]i cere un tampon
sau absorbant de la cabinetul medical
sau de la orice profesoar\. Acestea
sunt foarte obi[nuite cu acest lucru -
nu e[ti prima care le adreseaz\ o ast-
fel de cerere. 

Dac\ nu g\se[ti nici tampoane, nici
absorbante, folose[te [erve]ele sau
hârtie igienic\. 

Tampoanele sau absorbantele pot
fi cump\rate de la farmacii [i magazine
universale. S-ar putea s\ fii stânjenit\
când le cumperi, dar fii sigur\ c\
ceilal]i cump\r\tori nu vor observa. 

Exist\ lucruri pe care nu ar
trebui s\ le fac în timpul
menstrua]iei?
Nu. Dac\ îns\ consideri c\ nu e

bine s\ faci un lucru care ]i-ar provoca
dureri sau sânger\ri mai abundente,
nu-l face!

Po]i avea dureri în timpul
menstrua]iei?
Unele fete au dureri în partea de jos

a abdomenului. Dac\ i]i vei pune o
sticl\ cu ap\ cald\ pe abdomen, s-ar
putea s\ te sim]i mai bine. 

Dac\ ai dureri insuportabile, nu
suferi în t\cere. 

La [coal\, asistenta medical\ te va
putea ajuta, sau consult\ imediat un
medic.

S-ar putea s\ dureze un oarecare
timp pân\ ce te vei obi[nui cu acest
„neajuns“ [i pân\ vei c\p\ta încredere
în tine. Trebuie s\ [tii c\ menstrele
sunt un indiciu c\ organismul t\u
„lucreaz\“. Ciclul menstrual este un
fenomen normal, s\n\tos, specific
genului feminin. 

Exerci]iile fizice pot accentua
durerile din timpul menstrei. Po]i
sângera mai abundent când e[ti la
ciclu, a[a c\ este bine s\ i]i schimbi
tamponul sau absorbantul înainte de
ora de educa]ie fizic\. Dac\ utilizezi
tampoane, po]i chiar s\ [i îno]i
deoarece sângele este absorbit de
acesta.

Când pot s\ încep s\ folosesc
anticoncep]ionale?
De la apari]ia primei menstre corpul

t\u este preg\tit pentru o eventual\
sarcin\. A[a c\ dac\ î]i începi via]a
sexual\ este bine s\ iei în calcul [i o
sarcin\ nedorit\. 

Sunt multe tipuri de metode contra-
ceptive, îns\ doar unele sunt potrivite
pentru vârsta ta. Cel mai bine este ca,
înainte de a lua o decizie, s\ mergi la
un cabinet de planificare familial\ [i s\
consul]i un medic de specialitate. 
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testicule
Sunt glandele genitale masculine, în num\r de
dou\, având forma oval\ [i o lungime
de aproximativ 2 cm. Ele se afl\ în scrot
(ca pozi]ie unul e inferior celuilalt) a c\rui
piele este de culoare mai închis\.
Dup\ pubertate, testiculele produc spermatozoizi
(celulele sexuale b\rb\te[ti) cât [i hormoni, 
în special testosteron.

scrotul
Este un înveli[ în form\ de
sac localizat sub penis,
care con]ine testiculele.

vezicule sseminale
În num\r de dou\, secret\
lichid seminal, element
esen]ial pentru
supravie]uirea
spermatozoizilor în c\ile
genitale.

vezica uurinar\
O structur\ în form\ de sac în
care se adun\ urina
(nu este parte direct\
a sistemului de reproducere).

O mare parte din organele reproduc\toare ale b\rbatului se afl\ în afara corpului. 
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glandele
lui ccowper
Sunt dou\ glande mici
al\turate uretrei, ele
secretând un lichid
opalescent ce se
elimin\ din penis
imediat dup\ erec]ie
[i  poate con]ine
spermatozoizi.

frenul ((a]a)
Se afl\ în partea
inferioar\ a glandului
penian,  de obicei se
zice c\ se rupe la
primul contact sexual
al b\rbatului. În realitate
el este elastic [i se
întinde de-a lungul vie]ii
sexuale, putând s\
nu se rup\ niciodat\.

prepu]ul
Este  acel pliu de piele
ce acoper\
vârful penisului. 

canalele ddeferente
Sunt  dou\ tuburi interne care fac leg\tura între
epididimul [i prostat\, care se afl\ sub vezica urinar\, cu
uretra trecând prin mijlocul ei.
Spermatozoizii ajun[i la maturitate c\l\toresc de-a
lungul vasului deferent [i sunt depozita]i la cap\tul
acestor tuburi pân\ când se amestec\ cu fluidul
care vine din veziculele seminale. 

prostata
Este un organ musculo-glandular de m\rimea unei
castane ce ader\ la fa]a inferioar\ a vezicii urinare.
Ea secret\ un lichid care confera densitate
[i d\ culoarea alb\ spermei.

uretra
Este un tub care pleac\ de la vezica urinar\  trece prin
mijlocul penisului [i se sfâr[e[te la extremitatea aces-
tuia.
Prin uretr\ ies în exterior atât urina cât [i sperma.
Atunci când b\rbatul ejaculeaz\ (elimin\ sperm\),
urina nu poate ie[i din vezica urinar\, astfel încât
în afar\ iese doar sperma. 

penisul
Este un organ cilindric erectil (care cre[te în dimensiuni), cu o lungime [i o
circumferin]\ variabil\. În stare de erec]ie aceste dimensiuni cresc putând ajunge
la o lungime de 10-18 cm. Este acoperit de piele [i se termin\ cu glandul, partea sa
neted\ [i rotunjit\. La baza glandului se g\se[te un san] (balano-prepu]ial).
În aceast\ zon\, sub penis se g\se[te un mic ligament, frenul.
În timpul excita]iei sexuale, penisul î[i m\re[te volumul, se ridic\, [i se rigidizeaz\
(devine dur), fenomen ce constituie erec]ia. 

ce `̀nseamn\...
...impoten]a = incapacitatea b\rba]ilor de a ajunge în erec]ie
...ejacularea precoce = ejacularea înainte sau în momentul p\trunderii penisului în vagin
...erec]ie = m\rirea [i înt\rirea penisului datorit\ acumul\rii de sânge în faza de excita]ie
...sterilitate = imposibilitatea de a procrea, f\r\ afectarea producerii actului sexual
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~n pprag dde mmaturitate
Perioada de maturizare sexual\ se

nume[te vârsta de trecere, etap\ difi-
cil\ în dezvoltarea adolescen]ilor. Dar
acesta perioad\ este dificil\ pentru
b\ie]ii nepreg\ti]i. Ei nu au fost ini]ia]i
la timp în transform\rile care vor sur-
veni în aspectul lor, inclusiv în plan
sexual.

Dup\ 13 ani, la b\ie]i se observ\
cre[terea în în\l]ime [i în greutate,
vocea devine mai grav\, începe
cre[terea p\rului pe fa]\ [i pe corp,
mameloanele se m\resc [i se înt\resc,
organismul începe s\ produc\ sper-
matozoizi.

Nu exist\ nici un adolescent care
s\ nu observe schimb\rile care se
petrec cu el [i s\ nu-i pese de ele.

Pentru b\ie]ii neini]ia]i în ,,tainele’’
dezvolt\rii sexuale, perioada adoles-
centin\ devine anevoioas\. Ei î[i
petrec mult timp cu autostudierea,

privindu-se, pip\indu-se în c\utarea
unor noi schimb\ri, dedicându-se
acestei ocupa]ii în întregime, uitând de
alte ocupa]ii. Dup\ 14 ani, la majori-
tatea adolescen]ilor, iar la unii mai târz-
iu, încep primele polu]ii (ejacul\ri noc-
turne). Polu]ia este scurgerea spon-
tan\, în timpul somnului, a lichidului
seminal. Diminea]a, po]i descoperi pe
chilo]i sau pe lenjeria de pat pete
umede, a c\ror provenien]\ nu o po]i
explica.

Explica]ia este c\ în timpul somnu-
lui, prin uretr\ se secret\ sperma în
care se g\sesc celulele sexuale
b\rb\te[ti – spermatozoizii. Ei se pro-
duc în testicule [i servesc pentru
fecundarea celulei sexuale feminine –
ovulul. Apari]ia spermei d\ dovad\ de
maturizarea celulelor. Polu]ia este un
fenomen normal. Frecven]a polu]iilor
oscileaz\ între o dat\ pân\ la trei –
patru ori pe lun\. 



Dup\ 15 – 16  ani, majoritatea
b\ie]ilor ating maturitatea sexual\,
dar dezvoltarea organismului nu este
terminat\. Ve]i observa în comporta-
mentul prietenilor vo[tri irascibili-
tatea, irita]ia, schimb\rile de
dispozi]ie, conflictele nemotivate cu
colegii [i p\rin]ii. Nu este armonie
deplin\ în interac]iunea glandelor cu
secre]ie intern\. Pot ap\rea necon-
cordan]e  între  cre[terea în în\l]ime
[i dezvoltarea organelor interne.

În jur de 18 ani, se stabile[te
perioada de maturizare biologic\ a
organismului tân\rului. În aceast\
perioad\ a vie]ii, vei sim]i un aflux
neobi[nuit de for]e [i energie, î]i vei
educa caracterul [i vei înv\]a s\-]i
conduci sentimenele.

Igiena oorganelor iintime
Nu este un secret pentru nimeni

c\ pentru a avea un corp s\n\tos
este necesar s\ îl îngrijim, s\ îl
p\str\m curat pentru a evita apari]ia
unor infec]ii sau a altor elemente
nepl\cute. Este de dorit ca igiena
organelor intime s\ fie respectat\ rig-
uros.

B\ie]ii î[i spal\ de regul\ întregul
penis [i scrot cu ap\ [i s\pun,
insistând mai ales asupra glandului
penisului dup\ ce acesta a fost
descoperit prin retragerea prepu]ului. 

Nef\când acest lucru este posibil
s\ v\ intreba]i de unde vin unele
mirosuri nepl\cute sau de ce au
ap\rut o serie de irita]ii sau infec]ii la
nivelul penisului.

Ca [i b\ie]ii, fetele vor acorda o

aten]ie deosebit\ igienei organelor sex-
uale, cu atât mai mult cu cât apari]ia
ciclului menstrual va cere o mai mare
aten]ie [i respectarea mai strict\ a
normelor de igien\ personal\.

Fetele î[i vor sp\la organele geni-
tale externe cu ap\ [i s\pun.

Atât în cazul b\ie]ilor cât [i în cel al
fetelor, igiena ar trebui s\ includ\
du[ul sau baia zilnic\.

Indiferent dac\ ]i-ai început sau nu
via]a sexual\ este important s\ te
prezin]i periodic la un cabinet medical
pentru a te asigura c\ nu ai probleme
ale organelor sexuale. Fetele trebuie
s\ fac\ o vizit\ anual\ la medicul gine-
colog. Dac\ apar probleme la nivelul
organelor genitale (secre]ii, irita]ii,
erup]ii, etc) trebuie s\ fi]i consultat
urgent de un medic dermatolog.

S\n\tatea e mai important\ decât
via]a sexual\.

Dac\ ai deja o boal\ cu trans-
mitere sexual\ e cu atât mai impor-
tant s\ te protejezi.

Î]i vei cuceri mai u[or partenerul
dac\ te dovede[ti matur, respon-
sabil [i inteligent. 

IAR DAC\ AI CITIT ACEAST\
BROªUR\, FELICIT\RI!
EªTI PE DRUMUL CEL BUN!

Nu uita!
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