
 

 

English Romanian / ROMÂNĂ 

Genital herpes 
About genital herpes 
Genital herpes is a sexually transmitted infection caused by a virus 

called herpes simplex virus (HSV). 

There are two different types of the virus (type 1 and type 2), both of 

which can affect the genitals. One of the types is the same virus that 

causes cold sores around the mouth (type 1). 

Genital herpes causes painful blisters and sores on and around the 

genitals. It can also sometimes cause problems if it's caught for the first 

time either very early or very late in pregnancy. 

How do I get genital herpes? 
The herpes virus (HSV) is easily passed from person to person by 

close, direct contact including: 

Herpes genital 
 
Despre herpesul genital 
Herpesul genital este o infecție cu transmitere sexuală cauzată de un 

virus numit virusul herpes simplex (HSV). 

 

Există două tipuri diferite de virus (tipul 1 și tipul 2), ambele putând 

afecta organele genitale. Unul dintre tipuri este același virus care 

provoacă leziunile herpes la nivelul gurii (tip 1). 

 

Herpesul genital provoacă vezicule și răni dureroase pe și în jurul 

organelor genitale. De asemenea, uneori poate provoca probleme 

dacă este prins pentru prima dată fie foarte devreme, fie foarte târziu în 

timpul sarcinii. 



 

 

• kissing 

• unprotected vaginal, anal or oral sex (without a condom) 

• sharing sex toys that aren't washed or covered with a new 

condom each time they're used 

• your genitals coming into contact with your partner's genitals – 

this means you can get genital herpes from someone even if 

there is no penetration, orgasm or ejaculation 

Sometimes you can catch herpes when your sexual partner has no 

visible sores or symptoms. This is because the virus can become 

active on the skin without causing any visible blisters or sores. This is 

sometimes called 'asymptomatic shedding’. 

Herpes can also be passed to a newborn baby during childbirth. This is 

less common if the first episode of herpes is diagnosed before or at the 

beginning of pregnancy, and if there are no visible ulcers at time of 

delivery. Sometimes medications are started towards the end of 

pregnancy to reduce this risk. 

Symptoms of genital herpes 

 
Cum iau herpes genital? 
 
Virusul herpes (HSV) este transmis cu ușurință de la persoană la 
persoană prin contact apropriat și direct, inclusiv: 

• sărut 

• sex vaginal, anal sau oral neprotejat (fără prezervativ) 

• împărțirea jucăriilor sexuale care nu sunt spălate sau acoperite 

cu un prezervativ nou de fiecare dată când sunt folosite 

• organele genitale care intră în contact cu organele genitale ale 

partenerului dvs. - acest lucru înseamnă că puteți obține herpes 

genital de la cineva, chiar dacă nu există penetrare, orgasm sau 

ejaculare 

 

Uneori, puteți prinde herpes atunci când partenerul dvs. sexual nu are 

răni sau simptome vizibile. Acest lucru se datorează faptului că virusul 

poate deveni activ pe piele fără a provoca vezicule sau răni vizibile. 

Aceasta este uneori numită „eliminare asimptomatică”. 



 

 

Many people with the herpes virus do not experience any symptoms 

when first infected. 

If symptoms do occur they usually take between two and twelve days 

after contact to appear. 

Sometimes symptoms may not be noticed until months, or sometimes 

years, after being in contact with the virus. 

Once you have the herpes infection, the virus stays in your body. It can 

lie dormant for long periods, but can reactivate in the area that was 

originally infected. If the virus reactivates, the sores and blisters can 

reappear. This is known as a ‘recurrent episode’ of genital herpes. 

This first episode of genital herpes may last from two to four weeks. 

Repeated episodes are not usually as severe, or long, as the first and 

you may never have a repeat episode. 

Symptoms of the first infection can include spots or red bumps around 

the genital area. These can be very painful. In time, these swellings 

 

Herpesul poate fi, de asemenea, transmis unui nou-născut în timpul 

nașterii. Acest lucru este mai puțin frecvent dacă primul episod de 

herpes este diagnosticat înainte sau la începutul sarcinii și dacă nu 

există ulcere vizibile la momentul nașterii. Uneori, medicamentele sunt 

începute spre sfârșitul sarcinii pentru a reduce acest risc. 

Simptomele herpesului genital 
Multe persoane cu virusul herpes nu prezintă niciun simptom atunci 

când sunt infectate pentru prima dată. 

Dacă apar simptome, de obicei, durează între două și douăsprezece 

zile după contact pentru a apărea. 

 

Uneori, simptomele nu pot fi observate decât luni sau uneori ani, după 

ce ați fost în contact cu virusul. 

Odată ce ați avut infecția cu herpes, virusul rămâne în corpul 

dumneavoastră. Poate rămâne inactiv pentru perioade lungi de timp, 

dar se poate reactiva în zona care a fost inițial infectată. Dacă virusul 



 

 

can break open and form sores or ulcers which gradually crust over, 

forming new skin as they heal.  

Other symptoms include: 

• pain inside the vagina, head of penis or back passage (rectum) 

• vaginal discharge 

• pain peeing or being unable to pee 

• fever 

• flu-like symptoms, backache, headache and a temperature 

• mild swelling of the lymph glands in the groin, armpits and neck 

If you have a recurrent infection, your symptoms may include: 

• a tingling or burning sensation before blisters appear (this can 

signal the start of a recurrent infection) 

• painful red blisters, which soon burst to leave ulcers 

• pain inside the vagina, head of penis or back passage  

Testing for genital herpes 

se reactivează, rănile și veziculele pot reapărea. Acest lucru este 

cunoscut ca un „episod recurent” al herpesului genital. 

Acest prim episod de herpes genital poate dura de la două la patru 

săptămâni. Episoadele repetate nu sunt de obicei la fel de severe sau 

de lungi, ca primul și este posibil să nu aveți niciodată un episod 

repetat. 

Simptomele primei infecții pot include pete sau umflături roșii în jurul 

zonei genitale. Acestea pot fi foarte dureroase. În timp, aceste umflături 

se pot deschide și pot forma răni sau ulcere care se cojesc treptat, 

formând piele nouă pe măsură ce se vindecă. 

Alte simptome includ: 

•  durere în interiorul vaginului, capului penisului sau pasajului din 

spate (rect) 

• scurgeri vaginale 

• durere la urinat sau imposibilitatea de a urina 

• febră 



 

 

If you think you may have genital herpes you should make an 

appointment with your GP or local sexual health services. 

If there are symptoms present such as blisters, sores and ulcers, your 

doctor or nurse may be able to make a diagnosis straight away. 

If you have visible blisters, your doctor or nurse may take a swab for 

testing, to check if this is herpes and what type. This swab can also test 

for another STI which causes blisters called syphilis. 

The genital herpes swab tests is very reliable, though if the ulcer is too 

dry then the result may be less likely to find a positive result. 

Online appointment booking 
You may be able to book an appointment for an STI test online using 

the online booking system. This varies for different NHS board areas. 

Treating genital herpes 
Although there is no known cure for herpes, the symptoms of genital 

herpes can be treated. 

• simptome asemănătoare gripei, dureri de spate, dureri de cap și 

temperatură 

• umflare ușoară a glandelor limfatice în zona inghinală, axile și 

gât 

 

Dacă aveți o infecție recurentă, simptomele dvs. pot include: 

• o senzație de furnicături sau de arsură înainte de apariția 

veziculelor (acest lucru poate semnala începerea unei infecții 

recurente) 

• vezicule roșii dureroase, care în scurt timp se sparg pentru a 

lăsa ulcere 

• durere în interiorul vaginului, capului penisului sau pasajului din 

spate 

 
Testarea herpesului genital 
 

Dacă credeți că ați putea avea herpes genital, trebuie să vă programați 



 

 

The symptoms of recurrent genital herpes will usually clear up without 

any treatment. There's also medication to help speed up the healing 

process and reduce the severity of an episode, if needed. 

If you start taking the medication as soon as an outbreak begins, you 

may shorten or even stop the episode. 

Some people experience many recurrences of genital herpes. In these 

cases, a longer course of tablets should prevent any recurrent 

episodes. 

Talk to your doctor or nurse at the sexual health service, or to your GP 

about possible treatment options that may suit you. 

If you're pregnant and find out you have a genital herpes infection, tell 

your midwife as soon as possible. 

As there's no screening test for herpes, partners are only advised to 

have a test of they also have symptoms. 

Avoiding passing genital herpes to a partner 

la medicul de familie sau la serviciile locale de sănătate sexuală. 

 

Dacă există simptome, cum ar fi vezicule, răni și ulcere, medicul sau 

asistenta ar putea să pună imediat diagnosticul. 

 

Dacă aveți vezicule vizibile, medicul sau asistenta poate lua o probă 

pentru testare, pentru a verifica dacă acesta este herpes și ce tip. 

Această probă poate testa, de asemenea, pentru o altă ITS care 

provoacă vezicule numită sifilis. 

Testele de laborator a herpesului genital sunt foarte fiabile, deși dacă 

ulcerul este prea uscat, atunci este mai puțin probabil ca testul să 

găsească un rezultat pozitiv. 

Tratarea herpesului genital 
Deși nu există un tratament cunoscut pentru herpes, simptomele 

herpesului genital pot fi tratate. 

Simptomele herpesului genital recurent vor trece de obicei fără niciun 

tratament. Există, de asemenea, medicamente pentru a ajuta la 

accelerarea procesului de vindecare și la reducerea severității unui 



 

 

If you have herpes, you can follow some simple measures to avoid 

passing the virus on to your partner(s), and to continue to have a 

healthy and happy sex life. These include: 

• telling your partner if you have herpes 

• learning to recognise the warning signs (tingling, itching or 

inflammation) that an episode is starting 

• not have sex during an episode of herpes 

• avoiding direct contact with your sores or blisters and another 

person 

• avoiding kissing and oral sex when you or your partner has cold 

sores around the mouth 

If you have frequent episodes of herpes then it is worth talking to your 

GP or sexual health clinic about longer term treatment which may also 

reduce the chance of you passing on the virus to your partner. 

Preventing recurring episodes 

episod, dacă este necesar. 

Dacă începeți să luați medicamentul imediat ce începe un episod, 

puteți scurta sau chiar opri episodul. 

Unii oameni suferă multe episoade recurente ale herpesului genital. În 

aceste cazuri, un curs mai lung de tablete ar trebui să prevină orice 

episoade recurente. 

Discutați cu medicul sau asistenta la serviciul de sănătate sexuală sau 

cu medicul de familie despre posibilele opțiuni de tratament care vi se 

pot potrivi. 

Dacă sunteți gravidă și aflați că aveți o infecție cu herpes genital, 

spuneți-i moașei cât mai curând posibil. 

Deoarece nu există un test de screening pentru herpes, partenerilor li 

se recomandă să facă un test doar dacă prezintă simptome. 

Evitarea transmiterii herpesului genital unui 
partener 
 

Dacă aveți herpes, puteți urma câteva măsuri simple pentru a evita 



 

 

Keep a record of when you have an episode of genital herpes. You 

may see a pattern developing, and be able to identify your trigger 

factors. 

Many people find that episodes occur when they’re run-down, under 

stress, around the time of menstruation or when the skin gets irritated 

due to friction or tight clothing. 

If you do see a pattern of trigger factors, try to adjust your lifestyle to 

avoid or reduce your exposure to them or speak to your healthcare 

professional for advice. 

Reducing the risk of genital herpes 
The best way to prevent all sexually transmitted infections is to practice 

safer sex. This means using a condom for vaginal, anal or oral sex. 

The herpes virus can’t pass through a condom. However, if the virus is 

present and active on the skin in areas around the genitals not covered 

by the condom (as is often the case), infection may still occur. 

Therefore condoms are not 100% protective against the herpes virus. 

transmiterea virusului partenerilor dvs. și pentru a continua să aveți o 

viață sexuală sănătoasă și fericită. Acestea includ: 

• să-i spuneți partenerului dacă aveți herpes 

• învățarea recunoașterii semnelor de avertizare (furnicături, 

mâncărime sau inflamație) ale începutului de episod 

• nu aveți sex în timpul unui episod de herpes 

• evitarea contactului direct între răni sau vezicule și o altă 

persoană 

• evitarea sărutării și a relațiilor sexuale orale atunci când 

dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră aveți răni la 

nivelul gurii 

 

Dacă aveți episoade frecvente de herpes, atunci merită să discutați cu 

medicul de familie sau clinica de sănătate sexuală despre tratamentul 

pe termen lung, care poate reduce și șansa de a transmite virusul 

partenerului dumneavoastră. 

Prevenirea episoadelor recurente 



 

 

If your partner has herpes, avoiding sex when they have visible sores 

reduces your risk of getting herpes. 

Other STI's 
If you’ve been diagnosed with herpes it’s recommended that you are 

tested for all STI's including: 

• chlamydia 

• gonorrhoea 

• syphilis 

• HIV 

This is even more important if you have recurrent episodes. 

Find your local sexual health clinic 
Search for your nearest sexual health clinic through Scotland's Service 

Directory. 

 

Păstrați o evidență a momentului în care începe un episod de herpes 

genital. Este posibil să vedeți un tipar în curs de dezvoltare și să puteți 

identifica factorii declanșatori. 

 

Mulți oameni consideră că episoadele apar atunci când sunt obosiți, 

sub stres, în perioada menstruației sau când pielea se irită din cauza 

fricțiunii sau a îmbrăcămintei strânse. 

 

Dacă observați un tipar de factori declanșatori, încercați să vă reglați 

stilul de viață pentru a evita sau reduce expunerea la aceștia sau 

discutați cu un profesionist din domeniul sănătății pentru mai multe 

sfaturi. 

Reducerea riscului de herpes genital 
Cel mai bun mod de a preveni toate infecțiile cu transmitere sexuală 

este de a practica un sex mai sigur. Aceasta înseamnă utilizarea 

prezervativelor pentru sexul vaginal, anal sau oral. 

 



 

 

Virusul herpes nu poate trece prin prezervativ. Cu toate acestea, dacă 

virusul este prezent și activ pe piele în zone din jurul organelor genitale 

care nu sunt acoperite de prezervativ (așa cum se întâmplă adesea), 

infecția poate să apară oricum. Prin urmare, prezervativele nu sunt 

100% protectoare împotriva virusului herpes. 

Dacă partenerul dvs. are herpes, evitarea relațiilor sexuale atunci când 

au răni vizibile reduce riscul de a lua herpes. 

Alte Infecții cu Transmitere Sexuală (ITS) 
Dacă ați fost diagnosticat cu herpes, este recomandat să fiți testat 

pentru toate ITS, inclusiv: 

• chlamydia 

• gonoree 

• sifilis 

• HIV 

 

Acest lucru este cu atât mai important dacă aveți episoade recurente. 



 

 

For more information in Romanian go to: 
 
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/romanian  

 

 

 


