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Genital warts  
About genital warts 
Genital warts are a common sexually transmitted infection caused by 

a virus called Human Papilloma Virus (HPV). 

This virus is passed on through direct skin-to-skin contact with 

someone who has HPV on their skin. It can be passed from person to 

person during vaginal and anal sex. It's also rarely passed on through 

oral sex. 

How do I get genital warts? 
You get genital warts by touching your genitals with someone else’s 

genitals who carries the HPV virus. The virus may be present on the 

skin but no actual warts can be seen. 

Negii genitali 
 
Despre negii genitali 
 

Negii genitali sunt o infecție comună cu transmitere sexuală cauzată 

de un virus numit virusul papiloma uman (HPV). 

Acest virus este transmis prin contact direct piele cu piele cu cineva 

care are HPV pe piele. Poate fi transmis de la persoană la persoană 

în timpul sexului vaginal și anal. De asemenea, se transmite rar prin 

sex oral. 

Cum iau negii genitali? 
Obțineți negi genitali atingându-vă organele genitale cu organele 

genitale ale altcuiva care poartă virusul HPV. Virusul poate fi prezent 

pe piele, chiar dacă nu se pot vedea veruci. 



 

 

You can get warts even if you use condoms or don’t have penetrative 

sex, as a condom does not cover the all of the genital skin. 

Symptoms of genital warts 
If you have genital warts, you may notice lumps or growths which 

were not there before around your vagina, penis or anus. However, 

you can carry the virus without developing actual warts. 

You may develop symptoms years after you have been in contact with 

the virus, so it isn’t possible to know when you came in contact with 

HPV 

It's common for warts to appear or re-appear during pregnancy due to 

a change in how the immune system manages the virus. 

Testing for genital warts 
If you think you may have genital warts you should make an 

appointment with your GP or contact your local sexual health services. 

It’s important that warts are diagnosed by a doctor or nurse. 

Treating genital warts 

 

Puteți lua negi chiar dacă utilizați prezervative sau nu aveți sex 

penetrativ, deoarece prezervativul nu acoperă toată pielea genitală. 

 
Simptomele negilor genitali 
Dacă aveți negi genitali, este posibil să observați umflături sau creșteri 

care nu au existat înainte în jurul vaginului, penisului sau anusului. Cu 

toate acestea, puteți purta virusul și fără a dezvolta negi. 

Puteți dezvolta simptome ani după ce ați fost în contact cu virusul, 

deci nu este posibil să știți când ați intrat în contact cu HPV. 

 

Este normal ca negii să apară sau să reapară în timpul sarcinii din 

cauza unei modificări a modului în care sistemul imunitar gestionează 

virusul. 

Testarea negilor genitali 



 

 

Treatment for genital warts needs to be prescribed by a doctor or 

nurse. 

The type of treatment you'll be offered depends on what your warts 

are like. The doctor or nurse will discuss this with you. Treatment 

options include: 

• Cream or liquid - you can usually apply this to the warts 

yourself a few times a week for several weeks. These 

treatments can in some cases cause soreness, irritation or a 

burning sensation 

• Freezing - a doctor or nurse freezes the warts with liquid 

nitrogen, usually every week for four weeks. This can also 

cause soreness, burning sensation and irritation 

• Surgery - a doctor or nurse can cut, burn or laser the warts off. 

This is usually only recommended if the warts are not 

responding or are too large for cream or freezing. Side effects 

of these treatments include bleeding, wound infection, or 

scarring 

Dacă credeți că ați putea avea negi genitali, trebuie să faceți o 

programare cu medicul de familie sau să contactați serviciile locale de 

sănătate sexuală. 

Este important ca negii să fie diagnosticați de către un medic sau o 

asistentă medicală. 

 
Tratarea negilor genitali 
Tratamentul pentru negii genitali trebuie prescris de către un medic 

sau o asistentă medicală. 

Tipul de tratament care vi se va oferi depinde de cum sunt negii. 

Medicul sau asistenta vor discuta acest lucru cu dvs. Opțiunile de 

tratament includ: 

• Cremă sau lichid - de obicei, puteți aplica aceasta pe negi de 

câteva ori pe săptămână timp de câteva săptămâni. Aceste 

tratamente pot provoca, în unele cazuri, dureri, iritații sau 

senzație de arsură 



 

 

If left untreated, the warts may increase in size and number, and you 

will be more likely to pass the infection on to any partners. In some 

people warts can get better by themselves. 

 

Recurring genital warts 
Warts can come back after you have managed to get rid of them. This 

may happen weeks, months or years after they first appeared. 

You can try and prevent this by keeping yourself and your immune 

system as healthy as possible by eating well, exercising. 

Smoking reduces your chances of clearing the virus, so it is advised 

you stop smoking. 

In some people the treatment doesn't work. There's no cure for genital 

warts but it's possible for your body to clear the virus over time. 

Avoiding passing on genital warts to a partner 

• Înghețare - un medic sau o asistentă îngheață negii cu azot 

lichid, de obicei în fiecare săptămână timp de patru săptămâni. 

Acest lucru poate provoca, de asemenea, durere, senzație de 

arsură și iritare 

• Chirurgie - un medic sau o asistentă medicală poate tăia, arde 

sau tăia cu laser negii. Acest lucru este recomandat, de obicei, 

numai dacă negii nu răspund sau sunt prea mari pentru cremă 

sau îngheț. Efectele secundare ale acestor tratamente includ 

sângerări, infecții ale rănilor sau cicatrici 

 

Dacă nu sunt tratați, negii pot crește în dimensiune și număr și va fi 

mai probabil să transmiteți infecția oricărui partener. La unele 

persoane, negii se pot vindeca singuri. 

Negi genitali recurenți 
 

Negii pot reveni după ce ați reușit să scăpați de ei. Acest lucru se 

poate întâmpla săptămâni, luni sau ani după ce au apărut pentru 

prima dată. 



 

 

Using a condom every time you have vaginal, anal or oral sex is the 

best way to avoid passing on genital warts to a partner. However, if 

the virus is present on skin not protected by a condom, it can still be 

passed on. 

Your doctor or nurse may advise you to avoid sex while you're having 

treatment for genital warts. 

Reducing the risk of genital warts 
To reduce your risk of getting genital warts you should use a condom 

for vaginal, anal and oral sex. 

You can get warts even if you use condoms, as a condom does not 

cover the whole genital area. 

The HPV vaccination will reduce your risk of getting HPV virus which 

causes warts. 

Genital warts and cancer 
Genital warts are not cancer and don't cause cancer. They're caused 

by a different strain of HPV. 

 

Puteți încerca să preveniți acest lucru păstrându-vă pe dvs. și 

sistemul dvs. imunitar cât mai sănătos posibil prin a mânca bine, a 

face exerciții. 

Fumatul vă reduce șansele de a elimina virusul, de aceea este 

recomandat să vă opriți din fumat. 

 

La unele persoane tratamentul nu funcționează. Nu există nici un 

remediu absolut pentru negii genitali, dar este posibil ca organismul 

dvs. să elimine virusul în timp. 

Evitarea transmiterii verucilor genitale unui 
partener 
Folosirea prezervativului de fiecare dată când faceți sex vaginal, anal 

sau oral este cel mai bun mod de a evita transmiterea verucilor 

genitale unui partener. Cu toate acestea, dacă virusul este prezent pe 

pielea care nu este protejată de prezervativ, acesta poate fi transmis 

în continuare. 



 

 

The HPV vaccine offered to girls and boys in the UK to protect against 

cervical cancer also protects against genital warts. 

From July 2017, the HPV vaccine has also been offered to men who 

have sex with men (MSM), trans men and trans women aged up to 45 

years. 

If you didn't have the vaccine at school and don’t fulfill the above 

eligibility criteria, you can purchase the vaccine privately. 

Speak to your GP or local sexual health clinic for more information. 

Other STI's 
If you’ve been diagnosed with genital warts it's recommended that 
you're tested for all STI’s including: 

• chlamydia 

• gonorrhoea 

• syphilis 

• HIV 

 

Medicul sau asistenta vă pot sfătui să evitați sexul în timp ce urmați 

tratament pentru negii genitali. 

Reducerea riscului de negi genitali 
Pentru a reduce riscul de a lua negi genitali, trebuie să utilizați un 

prezervativ pentru sexul vaginal, anal și oral. 

 

Puteți totuși obține negi chiar dacă folosiți prezervative, deoarece 

prezervativul nu acoperă întreaga zonă genitală. 

 

Vaccinarea împotriva HPV vă va reduce riscul de a lua virusul HPV 

care produce negii. 

Negi genitali și cancer 
Negii genitali nu sunt canceroși și nu provoacă cancer. Sunt cauzați 

de o tulpină diferită de HPV. 



 

 

 

 

 

For more translated health information in Romanian: 
 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/romanian 

 

 

Vaccinul HPV oferit fetelor și băieților din Marea Britanie pentru a 

proteja împotriva cancerului de col uterin protejează și împotriva 

negilor genitali. 

 

Din iulie 2017, vaccinul HPV a fost oferit și bărbaților care fac sex cu 

bărbați (MSM), bărbaților trans și femeilor trans cu vârsta de până la 

45 de ani. 

 

Dacă nu ați avut vaccinul la școală și nu îndepliniți criteriile de 

eligibilitate de mai sus, puteți achiziționa vaccinul în mod privat. 

 

Vorbiți cu medicul de familie sau cu clinica locală de sănătate sexuală 

pentru mai multe informații. 

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

testat pentru toate ITS, inclusiv: 



 

 

• chlamydia 

• gonoree 

• sifilis 

• HIV 

 

 


