LISTĂ CUVINTE
organism,
sexualitate și sănătate
Rumänska

ORDLISTA
Kropp, sexualitet
& hälsa

LISTĂ CUVINTE
organism,
sexualitate și sănătate
Această listă conține cuvinte din domeniul
sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor
aferente acesteia. Cuvintele se referă la organism,
sentimente, relații, sex, identitate, sănătate
și legislație. Cunoașterea acestor chestiuni
este dreptul oricărui om.

CUVÂNTUL ÎN
LIMBA SUEDEZĂ

TRADUCEREA

EXPLICAȚIA ACESTUIA

Abort

Avort

O persoană însărcinată care nu dorește
copilul, poate face avort la spital.
După avort, acea persoană nu mai
este însărcinată.

Adoption

Adopție

Atunci când una sau mai multe persoane
preiau custodia unui copil. Acea persoană
sau acele persoane devin ulterior părinții
copilului.

Akut
p-piller

Pilula de
urgență (pilula
de a doua zi)

O pastilă care poate fi administrată
urgent, adică în primele trei sau cinci zile
după un contact sexual vaginal neprotejat, pentru a preveni o sarcină nedorită.

Anal

Orificiul anal

Orificiul dintre fese. Este numit și anus.

Analsex

Sex anal

A face sex în jurul sau în orificiul anal,
de exemplu, cu degetele, cu limba,
cu o jucărie sexuală sau cu penisul.

Androlog

Androlog

Un medic care este specialist în penis și
scrot. Andrologii sunt experți în funcția
și bolile organelor genitale. Un androlog
poate răspunde și la întrebări despre sex.

Asexuell

Asexual

O persoană asexuală este o persoană
care prezintă un dezinteres total sau
parțial față de sex, sau nu dorește să
facă sex cu alte persoane.

Assisterad
befruktning

Reproducere
asistată

Tehnica medicală prin care se oferă ajutor
unei persoane sau unui cuplu care doresc
să obțină o sarcină, dar care nu reușesc
acest lucru fără ajutor. Exemple de reproducere asistată sunt inseminarea și FIV.

Avbrutet
samlag

Actul sexual
întrerupt

Când penetrarea este întreruptă în timpul
actului sexual vaginal înainte ca penisul să
ejaculeze și ejacularea are loc în exterior.
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Bakteriell
vaginos

Vaginită
bacteriană

Secreție vaginală urât mirositoare.
Vaginita bacteriană indică existența unui
dezechilibru al florei bacteriene din vagin.

Balanit

Balanita

Inflamație a glandului penisului care
provoacă roșeață a pielii, mici erupții roșii
sau creează senzația de iritație și durere
atât în zona glandului cât și în partea
inferioară a prepuțului.

Barnavårdscentral

Centrul de
sănătate pentru
îngrijirea copiilor

Un centru de sănătate care oferă copiilor
mici examinări medicale, vaccinări și
consiliere. Aici sunt primiți copiii de la
naștere până la începerea școlii. Se mai
numește și BVC.

Barnmisshandel

Abuzul asupra
copiilor

Atunci când o persoană sub 18 ani este
supusă violenței, umilințelor sau nu este
îngrijită de către părinții săi sau de către
un alt adult responsabil. Lovirea copiilor
este ilegală în Suedia, chiar și pentru
părinți, indiferent dacă scopul este acela
de a educa copilul.

Barnmorska

Moașa

Oferă îngrijire medicală pe perioada
sarcinii și la naștere, și consiliere sexuală,
contraceptivă și pentru avort.

Barnmorskemottagning

Cabinet individual
de moașă

Centre pentru femeile însărcinate unde li
se oferă îngrijiri medicale și controale pe
tot parcursul sarcinii. Se mai numesc și
Centre de maternitate sau MVC.

Barnpornografibrott

Infracțiuni
referitoare la
pornografia
infantilă

O infracțiune prin care o persoană,
de exemplu, achiziționează, deține,
distribuie, vinde sau furnizează în alt
mod imagini sexuale și pornografice cu
persoane care încă sunt la vârsta
pubertății sau sub vârsta de 18 ani,
într-o manieră sexuală și pornografică.
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Barnäktenskap

Căsătoria
minorilor

O căsătorie în care cel puțin una dintre
persoane are mai puțin de 18 ani. În Suedia nu este permisă căsătoria minorilor.

BB

BB

Secția (de maternitate) din spital unde
se poate sta câteva zile după naștere.

BDSM

BDSM
(în limba
suedeză)

Termen colectiv pentru robie sau disciplină, dominare sau supunere (subordonare) și sadomasochism. Se bazează
pe consimțământ.

Befruktning

Fecundarea

Atunci când un spermatozoid și un ovul
se întâlnesc în ovar și se dezvoltă ulterior
într-un embrion care rămâne în uter.

Binda

Absorbant

O protecție folosită pentru a absorbi sângele menstrual. Un absorbant se fixează
pe lenjeria intimă.

Bisexuell

Bisexual

O persoană bisexuală este cea care se
îndrăgostește și /sau dorește să facă sex
cu persoane indiferent de sex.

Bitestikel

Epididim

O parte din organele genitale interne
masculine. Epididimul se află în sacul
testicular.

Blottning

Expunere
indecentă

Când cineva își afișează organele genitale
pe internet sau în realitate, în fața unei
persoane pentru a o înjosi sau pentru a
provoca disconfort. Termenul legal este
hărțuire sexuală.

Blygdläppar

Labii (vaginale)

Pielea pliată de la exteriorul corpului,
din jurul vulvei, clitorisului și uretrei.
Există labii interioare și exterioare.
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Bröst

Sânii

Organe situate pe partea superioară a
corpului. Sânii constau, printre altele,
din țesuturi adipoase și glande mamare.

Bröstvårtor

Sfârcuri/
mameloane

Zone rotunde proeminente în mijlocul
sânului. În jurul sfârcului este areola.

Bög

Poponar /gay

Un cuvânt obișnuit pentru bărbații
homosexuali.

Cellprovtagning

Examen citologic
– (Testul
papanicolau)

O probă prelevată pentru a investiga dacă
există modificări ale celulelor uterului
care ar putea duce la cancer de col uterin.

Cysta

Chist

O vezică plină cu lichid care poate apărea
în multe organe ale corpului, inclusiv în
ovare.

Dejta

A avea o întâlnire
/ a ieși cu cineva

A se întâlni sau a ieși cu cineva pentru
a face sex sau pentru a fi împreună.

Diskriminering

Funcofobie/
Discriminare

A fi tratat nedrept sau umilit datorită
sexului unei persoane, orientării sexuale,
identității de gen, religiei, originii, vârstei
sau dizabilității. Vezi infracțiuni motivate
de ură, homofobia, transfobia, rasismul,
disablismul, sexismul, egalitatea de gen
și egalitatea socială.

Embryo

Embrion

Un embrion se creează atunci când se
întâlnesc oul și sperma. Acest lucru se numește concepție. Embrionul crește apoi
în uter și ulterior se formează fătul care se
dezvoltă într-un copil.

Endometrios

Endometrioza

Atunci când mucoasa uterină crește în
afara uterului, adesea în ovar sau în
peretele abdominal. Endometrioza
poate provoca dureri severe în timpul
menstruației.
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Engångsligg

Aventură de o
noapte

A face sex cu o persoană o singură data.

Ensamstående

Părinte singur

Persoana care este părinte și care nu are
o relație de dragoste cu celălalt părinte
al copilului.

Erektil dysfunktion

Disfuncție
erectilă

Dificultatea de a obține sau de a menține
erecția, chiar dacă persoana are dorință
sexuală. Se mai numește și insuficiență
erectilă.

Erotik

Erotic

Imagini, artă, literatură sau filme cu
conținut senzual și sexual.

Ex

Ex/fost/fostă

O persoană cu care cineva a fost împreună anterior, dar cu care nu mai este
împreună acum.

Fetisch

Fetisch

Atunci când un obiect sau o parte a
corpului percepută de obicei ca fiind
non –sexuală, stârnește o stare puternică
de plăcere, atracție sexuală și excitare,
de exemplu picioarele sau obiectele din
piele.

Fitta

Pizdă

Organul genital feminin. Cuvântul pizdă
descrie tot organul genital, atât partea
exterioară, cât și cea interioară.

Flickvän

Prietenă

O fată cu care cineva are o relație.

Flirta

A flirta

Când cineva își arăta interesul față de o
persoană pe care o place, cu care vrea să
se întâlnească și cu care vrea să facă sex.
Se mai numește și a agăța.

Flytningar

Secreții

Lichidul care se scurge din vagin pentru
a-l menține curat și sănătos.
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Foster

Făt

Fătul este un embrion care a crescut în
interiorul uterului timp de nouă săptămâni
pe perioada sarcinii.

Fostervattenprov

Amniocenteza

Un test pentru a afla dacă există anomalii
cromozomiale la nivelul fătului.

Framfall

Prolaps

Deplasare sau ieșire a unei părți din
vagin sau a deschiderii vulvare. Poate de
exemplu fi vorba despre pereții vaginului,
uterul, vezica urinară sau rectul care se
deplasează în jos.

Frenulum

Fren prepuțial

Piele care se află între glandul penian
și axul penisului. Se mai numește și ața
penisului.

Frivilligt sex när
förövaren är nära
15-årsgränsen

Sex cu
consimțământ
atunci când
autorul este
aproape de
limita de vârstă
de 15 ani

Dacă este evident că fapta nu a implicat
nici un fel de abuz asupra copilului, având
în vedere diferența mică de vârstă și de
dezvoltare între persoana care a săvârșit
fapta și copil și circumstanțele în general,
făptașul nu va fi condamnat.

Funkofobi

Disablism

Atitudinile, opiniile sau sentimentele
negative față de persoanele cu handicap,
cum ar fi persoanele care se află într-un
scaun cu rotile, sunt oarbe sau surde.
Pot să vizeze și persoanele care suferă
de o boală cronică, cum ar fi HIV.

Förhud

Prepuț

Piele subțire care se află peste glandul
penian pe penis sau pe clitoris.

Förhudsförträngning

Fimoza

Când prepuțul este restrâns și nu poate
fi tras înapoi peste glandul penian.
Uneori, prepuțul poate rămâne blocat
sub glandul penian și nu poate fi tras
peste acesta sau înapoi.
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Förlossning

Naștere

Naștere este atunci când se naște un copil. Nașterea poate fi vaginală - prin vagin
- sau prin operație de cezariană.

Förlossnings/
avdelning

Sectia de
maternitate

Secția de la spital unde se nasc copiii.

Förlossningsdepression

Depresia
postnatală

Depresie care apare după naștere.

Förlossningsrädsla

Frica de naștere

Frica și teama de a naște copii.

Förlossningsskador

Trauma la
naștere

Leziuni sau rupturi care pot apărea în
zona vaginului în timpul nașterii.

Förlossningsvärkar

Contracții în
travaliu

Contracțiile apar datorită faptului că la
naștere, uterul, care este un mușchi, se
contractă și împinge bebelușul în jos în
canalul cervical.

Försats

Lichid preseminal
/ preejaculator

Lichidul care poate fi eliminat din penis
atunci când o persoană este excitată, dar
nu este ejaculare.

Förtal

Calomnie /bârfă

A răspândi zvonuri sau informații despre
cineva pentru a-i face pe alții
să nu o placă pe acea persoană și modul
său de viață.

Glidmedel

Lubrifiant

O cremă care poate fi folosită în
timpul actului sexual pentru o mai
bună alunecare, făcând sexul mai plăcut.
Poate fi aplicat pe penis, în vagin și în
anus.

Gnidsex

Sex uscat

A face sex prin frecarea sau împingerea
propriilor organe genitale către organele
genitale sau părțile corporale ale altcuiva.
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Gonorré

Gonoreea

Gonoreea este o boală cu transmitere
sexuală, care adesea nu provoacă simptome, dar poate provoca senzația de usturime sau disconfort la urinare, modificări
ale secrețiilor vaginale, uretrale sau anale.
De asemena poate provoca durere în
zona de jos a abdomenului sau durere de
testicule. Gonoreea netratată poate cauza
probleme de fertilitate. Poate fi tratată cu
antibiotice. Gonoreea este inclusă în Legea privind protecția împotriva infecțiilor.

G-punktsområdet

Punctul G

O zonă din profunzimea vaginului situată
pe peretele frontal al acestuia. În această
zonă se întâlnesc clitorisul, uretra și
peretele frontal al vaginului.

Gravid

Gravidă /
însărcinată

A avea un făt în uter – situat în abdomen.
O sarcină durează de obicei nouă luni.

Graviditetstest

Test de sarcină

Un test pe care îl poți face pentru a afla
dacă ești gravidă. Testul se face prin inserarea benzii de testare în jetul de urină.

Grooming

Grooming

Atunci când o persoană adultă cu răspundere penală contactează și sugerează
o întâlnire cu un copil sub vârsta de 15
ani, adesea pe internet, pentru a comite
un abuz sexual. Este ilegal. Termenul
juridic este: acostarea copiilor în scopuri
sexuale.

Gruppsex

Sex în grup

Atunci când mai mult de două persoane
fac sex împreună în același timp.

Gynekolog

Ginecolog

Medic specialist în organul genital
feminin (vulva și vagin). Ginecologii sunt
experți în funcția și bolile organelor
genitale și în supravegherea sarcinilor. Un
ginecolog poate răspunde și la întrebări
despre sex.
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Gynekologisk
undersökning

Consultație
ginecologică

O consultație a vaginului efectuată la
un spital, la un cabinet de medicină de
familie sau la centrele de sănătate pentru
tineri.

Göra slut

A se despărți

Încheierea unei relații. Când cineva s-a
despărțit, acele persoane nu mai sunt
împreună.

Ha lust

A avea chef

A simți o dorință puternică de a face ceva.
Uneori este vorba despre a vrea
să faci sex.

Hallick

Pește
(proxenet)

Vezi proxenetism

Hatbrott

Infracțiuni
motivate de ură

Expunerea unei persoane la acte criminale, precum amenințări sau abuzuri, cu
scopul de a jigni acea persoană, datorită
orientării sexuale a victimei, a identității
de gen, a rasei, a culorii pielii, a crezului,
a etniei și a originii naționale.

HBTQ-person

Persoană
HBTQ / LGBT

Un termen colectiv pentru persoanele
care sunt bisexuale, homosexuale,
transsexuale sau intersexuale.

Hedersrelaterat
förtryck och våld

Represiuni și
violențe legate
de onoare

Când o persoană, de obicei o fată tânără,
este restricționată și controlată de alte
persoane din jurul său, iar controlul este
efectuat în scopul protejării sau restabilirii
reputației sau onoarei familiei. Juridic
poate fi vorba despre amenințări ilegale,
abuz, mariaj forțat, crimă etc.

Hen

Hen
(limba suedeză)

Pronume neutru. ”Hen” este de asemenea,
folosit ca un pronume neutru atunci când
genul este neinteresant.

Hepatit

Hepatită

Hepatita este o inflamație a ficatului,
există diferite tipuri de hepatită. Cele
mai frecvente sunt hepatita A, hepatita
B și hepatita C. Hepatita este cauzată de
virus.
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Herpes

Herpes

Herpesul poate apărea pe gură și în zona
genitală. Herpesul poate provoca vezicule
și răni care pot da senzația de mâncărime,
înțepătură și pot fi foarte dureroase sau
care nu se simt deloc. Herpesul se transmite foarte ușor.

Heterosexuell

Heterosexual

O persoană heterosexuală se îndrăgostește și /sau vrea să facă sex cu o persoană
de sex opus.

Hiv

HIV

HIV este un virus care poate fi transmis
între oameni, de exemplu prin contact
sexual fără prezervativ sau prin folosirea
în comun a seringilor. HIV dăunează sistemului imunitar. Fără tratament, HIV se
poate dezvolta în SIDA, care este fatală.
Persoanele care urmează tratament nu
pot transmite HIV altor persoane, nu pot
manifesta SIDA și trăiesc la fel de mult ca
și ceilalți oameni. În Suedia toată lumea
are dreptul la testare și tratament gratuit
pentru HIV.

Homofobi

Homofobia

Atitudini, opinii sau sentimente negative
față de bisexuali și homosexuali sau față
de bi- și homosexualitate. Se exprimă
deseori prin prejudecăți, dispreț, furie,
ură sau violență.

Homosexuell

Homosexual

Un bărbat homosexual se îndrăgostește
și /sau vrea să facă sex cu bărbații.
O femeie cu orientare homosexuală se
îndrăgostește și /sau vrea să facă sex
cu femeile.

HPV
(humant
papillomvirus)

HPV (Papiloma
virus uman)

Un virus foarte frecvent, care poate
apărea sub diferite tipuri. Unele tipuri
de virusuri cauzează apariția negilor în
zonele genitale (condilom) sau modificări
celulare. Alți viruși cauzează apariția negilor pe mâini și pe picioare.
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HPV-vaccination

Vaccinul HPV

Un vaccin care protejează împotriva unor
tipuri de HPV care pot provoca modificări
ale celulelor cervicale și pot duce la
apariția cancerului de col uterin.

Hångla

A se giugiuli

A avea corpurile aproape unul de celălalt,
sărutându-se, îmbrățișându-se și
dezmierdându-se, cu sau fără haine.

Ickebinär

Non-binar

O persoană care nu se simte nici bărbat,
nici femeie.

Incest

Incest

Când cineva care are o relație apropiată
cu un copil expune copilul abuzului sexual, ar putea fi un părinte, un bunic sau
un frate mai mare. Juridic poate fi vorba
despre violul împotriva copiilor, în cazul
în care copilul are sub 18 ani, raporturi
sexuale cu descendenți sau raporturi
sexuale cu frați și surori.

Infertil

Infertil/ă

Când o persoană nu poate rămâne însărcinată și /sau nu poate lăsa pe altcineva
însărcinată.

Informationsplikt

Obligația de
informare

Un cod de conduită pentru cei care suferă
de boli cu transmitere sexuală, cum ar
fi HIV, chlamydia sau gonoreea, care îi
obligă să informeze persoanele cu care
au contact sexual, despre boala cu
transmitere sexuală. Medicii indică
obligația de informare, dar pot, de
asemenea, să o omită în unele cazuri.

Inseminering

Inseminare

Modalitatea medicală de introducere a
spermei în uter, pentru a face o persoană
să rămână însărcinată.

Intersexvariation

Variația
intersexuală

Un termen colectiv pentru diferite caracteristici fizice, care face dificilă determinarea sexului cuiva în conformitate
cu normele societății legate de gen și,
prin urmare, nu este tipic „masculin” sau
„feminin”. Variațiile pot exista la nivelul
organelor sexuale externe și / sau interne,
cromozomilor și în nivelurile hormonale.
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IVF

FIV

FIV este un tratament prin care oul este
luat și fertilizat de spermă în afara corpului. Un ou fecundat se numește embrion.
La câteva zile de la concepție, medicul
introduce embrionul în uter. FIV se mai
numește și fertilizare in vitro.

Juridiskt kön

Identitatea
juridică de gen

Genul înregistrat în documentele de
evidență ale unei persoane, cum ar fi
registrul populației și în pașaport.

Jämlikhet

Egalitate

Atunci când persoanele care aparțin
diferitelor grupuri sunt tratate în mod
egal și au aceleași drepturi și oportunități
de a-și modela viața și de a participa activ
în societate.

Jämställdhet

Egalitate de gen

Egalitatea de gen este atunci când femeile și bărbații au aceleași oportunități
de a-și influența propriile vieți și societatea. Pentru ca femeile și bărbații să aibă
aceeași putere, trebuie să aibă aceleași
oportunități, drepturi și obligații.

Kejsarsnitt

Operația
cezariană

Operația cezariană reprezintă o incizie
făcută de către un medic la nivelul
abdomenului și uterului mamei, pentru a
scoate copilul.

Kirurg

Chirurg

Medic specializat în efectuarea
operațiilor.

Klamydia

Chlamydia

Chlamydia este o boală cu transmitere
sexuală care, de cele mai multe ori, nu
provoacă simptome, dar poate provoca
senzația de usturime sau disconfort la urinare, secreții vaginale, uretrale sau anale
sau durere în partea inferioară a abdomenului. Chlamydia netratată poate cauza
probleme de fertilitate. Se poate tratata
cu antibiotice și este inclusă în Legea
privind protecția împotriva infecțiilor.
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Klimakterie

Menopauza

Perioada din viață când încetează ciclul
menstrual. Cel mai adesea are loc în jurul
vârstei de 50 de ani.

Klitoris

Clitoris

O parte a corpului care aparține vulvei.
Este situat chiar deasupra gurii uretrei.
Partea exterioară a clitorisului, prepuțul
clitorisului, este foarte sensibilă la
atingere.

Klitoris ollon

Prepuțul
clitorisului

Prepuțul clitorisului este partea clitorisului care este vizibilă în exteriorul corpului.
Este foarte sensibil la atingere.

Knulla

A fute

A face sex cu una sau mai multe
persoane.

Knullkompis

Partener de sex

O persoană cu care cineva are o
relație sexuală, dar nu romantică. Este
numit și KK (în limba suedeză) și poate
fi asemănător cu amant sau amantă.

Kondom

Prezervativ

Mijloc contraceptiv confecționat dintr-un
material elastic. Se aplică pe penis pentru
a preveni sarcina nedorită și transmiterea
bolilor cu transmitere sexuală.

Kondylom

Condiloma

Condiloma este o boală cu transmitere
sexuală care poate provoca apariția
negilor pe organelor genitale. Negii pot
da senzația de mâncărime, usturime și
înțepături.

Koppleri

Proxenetism

A influența o persoană să facă sex contra
cost sau a profita de o astfel de situație
pentru a câștiga bani.

Krama

A îmbrățișa

A ține brațele în jurul altei persoane și a
ține corpurile împreunate.
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Kroppsvätska

Fluid corporal

Ceva umed care iese din corp. Exemple
de fluide corporale sunt sângele, ejaculația, fluidul de lubrifiere și lichidul
preseminal.

KSK
(kvinnor som har
sex med kvinnor)

KSK (femeile
care fac sex
cu femei)

Un termen care caracterizează persoanele
care se identifică ca fiind femei și care
fac sex cu alte femei.

KUB-test

Test anomalii
cromozomiale

O probă de sânge și ecografie destinată
examinării fătului din abdomenul unei
persoane gravide.

Kuk

Pula

Organele genitale bărbătești. Este adesea
perceput ca fiind un cuvânt mai vulgar
decât penisul.

Kurator

Consilier

Oferă sprijin persoanelor care se simt rău,
prin conversații de susținere. Consilierii
lucrează, de exemplu, în spitale și școli.

Kvinnofrids
kränkning

Încălcarea
integrității
femeii

Când un bărbat expune o femeie cu
care trăiește unui tratament sistematic
abuziv. De exemplu, lovind-o, forțând-o
să facă sex, expunând-o la abuz mental
sau limitându-i posibilitatea de a părăsi
locuința.

Kvinnojour, tjejjour

Adăpost pentru
femei, adăpost
pentru fete

O organizație care sprijină și ajută femeile
și persoanele transgen care au fost expuse violențelor de către o persoană apropiată, de exemplu, poate oferi o locuință
dacă femeia este amenințată.

Kvinnoklinik

Clinica pentru
femei

Un centru medical care tratează afecțiunile persoanelor cu uter. Gravidele se pot
prezenta aici; printre altele se face examinarea fătului cu ultrasunete. Aceste clinici
se află în majoritatea spitalelor mari.

Kyssa

A săruta

A se pupa pe gură, lăsând limbile să se
atingă reciproc.
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Kåt

Excitat

Un sentiment în corp atunci când o
persoană vrea să facă sex, singur sau cu
altcineva.

Känna olust

A nu avea chef

Când ceva nu este confortabil sau plăcut.
Când cineva nu are bună dispoziție sau
voință să facă ceva.

Kön

Sexul (genul)
unei persoane

Genul se referă adesea la o femeie sau un
bărbat. Sexul poate însemna, de asemenea, și organele genitale.

Könsbaserat våld

Violența de gen

Könsbekräftande
behandling

Tratamentul
pentru
confirmarea
sexului

Violența îndreptată împotriva femeilor și a
persoanelor LGBT. Se manifestă
adesea prin violențe sexuale și abuzuri
sexuale. Vezi traficul de ființe umane
în scopuri sexuale, violența între parteneri, încălcarea integrității femeilor și
adăposturile pentru femei / fete. Vezi și
abuzurile sexuale și practicile tradiționale
dăunătoare.
Un tratament al organismului pentru a
confirma identitatea de gen a unei persoane, ca bărbat, femeie sau non-binar.
De exemplu, tratamentul poate consta în
operarea organelor genitale sau administrarea de hormoni pentru a schimba
aspectul corpului. Multe, dar nu toate
persoanele transgen doresc să urmeze o
formă de tratament pentru confirmarea
sexului.

Könsdysfori

Disforia
de gen

Un diagnostic care implică inadecvarea
interioară la aspectul exterior - organismul nu se conformează identității de
gen. O persoană care are disforie de gen
poate dori un tratament explicit pentru
schimbarea sexului.

Könsidentitet

Identitatea
de gen

Genul cu care o persoană se identifică.
Identitatea de gen nu are nimic de-a face
cu orientarea sexuală.

Könsorgan

Organele
genitale

Părțile corpului din zonele genitale, cum
ar fi penisul și vaginul.
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Könssjukdom

Boală cu
transmitere
sexuală

O infecție pe care o persoană o poate
obține în urma unui contact sexual neprotejat cu o altă persoană care are o boală
cu transmitere sexuală (venerică)

Könsstympning

Mutilarea
genitală

A tăia în totalitate sau a crea o leziune pe
clitoris. Uneori sunt tăiate și buzele interioare și / sau exterioare iar deschiderea
vaginală poate fi cusută. Este considerată
o încălcare gravă a drepturilor omului și
este ilegală în Suedia. Este de asemenea,
ilegal să planifici, să încerci, să pregătești
sau să aduci o fată sau o femeie în altă
țară pentru a face acest lucru. Mutilarea
genitală este uneori numită circumcizie
feminină.

Könsutredning

Ancheta privind
schimbarea de
sex

O investigație prin intermediul căreia se
stabilește dacă o persoană are dreptul la
tratament gratuit pentru schimbarea de
sex. Orice persoană diagnosticată cu disforie de gen are dreptul la acest serviciu
medical. Diagnosticul este pus de către o
echipă de specialiști de la spital.

Lesbisk

Lesbiană

Un cuvânt cunoscut pentru o femeie
homosexuală.

Ligga

A se culca cu

A face sex cu una sau mai multe persoane.

Livmoder

Uter

Parte a vaginului care se află în interiorul
corpului, în abdomen. Aici este fătul în
timpul sarcinii.

Livmoderhals

Col uterin

Partea inferioară a uterului - care este și
partea cea mai îngustă a uterului. Colul
uterin se termină cu deschiderea colului
uterin.

Livmodertapp

Orificiul colului
uterin

O parte a uterului care formează intrarea
în uter, prin vagin.

Lubrikation

Lubrifierea

Umiditatea vaginului care apare atunci
când o persoană este excitată și simte
dorință sexuală.
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Lustgas

Gaz ilariant

O formă de analgezic care se inhalează
pentru a ameliora durerea. Gazul ilariant
este folosit în special la naștere.

Läkare

Medic

Se ocupă cu vindecarea bolnavilor sau a
răniților și cu prevenirea bolilor.

Mammografi

Mamografie

Radiografie a sânilor care se face pentru a
detecta chisturile și tumorile.

Mansmottagning

Clinică pentru
bărbați

O clinică la care pot merge toți cei care
se identifică ca fiind bărbați și / sau care
au un penis, pentru a primi îngrijire,
sprijin sau pentru consiliere. Clinica
pentru bărbați este în primul rând o
clinică care lucrează cu chestiuni
legate de sex și relații.

Mellangård

Perineu

Zona dintre anus și vulvă sau sacul
testicular.

Mens

Menstruație

Scurgere de sânge din uter prin vagin.
Apare la pubertate și are loc periodic,
o dată pe lună.

Menskopp

Cupa
menstruală

O protecție care poate fi utilizată la menstruație. Cupa menstruală se introduce în
vagin și colectează sângele menstrual.

Mensvärk

Durere
menstruală

Durerea care apare în timpul
menstruației.

Missfall

Pierderea
sarcinii

Când o sarcină este întreruptă de
organism înainte de nașterea copilului.

Monoamorös

Monogam

O persoană monogamă dorește să aibă
relații monogame, adică să aibă o relație
doar cu o singură persoană.

Monogam relation

Relație
monogamă

O relație în care cei care fac parte din
aceasta, au convenit să nu aibă contact
sexuale sau relații romantice cu persoane
din afara relației.
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MSM
(män som har sex
med män)

MSM
(bărbați care fac
sex cu bărbați)

Un termen pentru persoanele care se
identifică ca fiind bărbați și care fac
sex cu alți bărbați.

Mykoplasma
genitalium

Mycoplasma
genitalium

Mycoplasma este o bacterie care poate
provoca mâncărimi în zona genitală, și
scurgeri din penis sau vagin. Poate provoca și dureri în zona inferioară a abdomenului sau sacului testicular.

Myom

Miom /fibrom

O tumoare benignă care poate apărea
în țesutul muscular uterin. Fibrom se
numesc și nodulii musculari. Fibromul
este foarte frecvent, apărând la aproape
jumătate din persoanele care au
menstruație.

Månggifte

Căsătoria
pluralistă

Când cineva se căsătorește cu mai multe
persoane în același timp. În Suedia nu
este permisă căsătoria cu mai multe persoane. Infracțiunea este numită bigamie.

Människohandel för
sexuella ändamål

Traficul de
persoane în
scopul exploatării
sexuale

Forțarea sau păcălirea unei persoane,
prin transportarea, primirea sau aducerea
acesteia cu scopul de a efectua servicii
sexuale.

Nedsatt sexlust

Apetit sexual
(libido) scăzut

Când cineva nu vrea să facă sex sau nu
mai vrea să facă sex atât de des ca și cum
obișnuia.

Njuta

A savura

Când ceva este frumos sau confortabil.

Ollon

Gland penian

O parte din penis. Glandul penian se
află la extremitatea penisului, pe axul
penisului și este cea mai sensibilă parte a
acestuia.

Omskärelse

Circumcizia

Tăierea în totalitate sau o unei părți
din prepuțul penisului. Uneori cuvântul
circumcizie se folosește și pentru
mutilarea genitală a femeilor.
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ILUSTRAȚII
Rumänska

GLANDUL PENIAN

URETRA

FRENUL PENISULUI

PREPUȚUL

SCROT

ANUS
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PREPUȚUL CLITORISULUI
GLANDUL CLITORISULUI
URETRA
ORIFICIUL VAGINAL
HIMEN
LABIA MINORĂ (MICĂ)
LABIA MAJORĂ (MARE)
ANUS
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TROMPE
UTERINE
OVAR
UTER
VEZICA
URINARĂ
VULVA
URETRA
RECT

CLITORIS
LABII VAGINALE

ORIFICIUL VAGINAL

GLANDUL
CLITORISULUI

PICIOARE
CLITORIS
CLITORIS

UTER

TROMPE
UTERINE
BULBI VESTIBULARI

VULVA

OVAR

ORIFICIUL
COLULUI UTERIN
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URETRA
VASE
DEFERENTE

VEZICA
URINARĂ

VEZICA
SEMINALĂ

RECT

PROSTATA
PENIS
CORPUL
PENISULUI

EPIDIDIM
TESTICUL

URETRA

SCROT

GLANDUL

GLANDUL
PENIAN

CORPURI CAVERNOASE

CORPUL
PENISULUI

CORP SPONGIOS

CORPURI
CAVERNOASE

VASE DEFERENTE

URETRA

VEZICA SEMINALĂ
CORPURI
CAVERNOASE

PROSTATA
URETRA
TESTICUL
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FĂRĂ MUTILARE GENITALĂ
/ NECIRCUMCIS

MUTILARE GENITALĂ / CIRCUMCIS

MUTILARE GENITALĂ / CIRCUMCIS

MUTILARE GENITALĂ / CIRCUMCIS

ÎN STARE NORMALĂ

EXCITAT
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NECIRCUMCIS

CIRCUMCIS

ÎN STARE NORMALĂ

EXCITAT
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EDUCAȚIE SEXUALĂ

SĂNĂTATE ȘI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ BUNĂ
Fundamental pentru o sănătate sexuală și reproductivă bună și echitabilă,
pe tot parcursul vieții, este dreptul populației la servicii bune de sănătate
și îngrijire medicală. Sănătatea sexuală și reproductivă în Suedia este în
prezent distribuită inegal. Cunoștințele despre sexualitate trebuie să
reprezinte o parte centrală a sistemului de sănătate, pentru a răspunde
diferitelor nevoi existente.

SCHIMBĂ LUCRURILE – DEVINO MEMBRU
RFSU este o organizație membră, în care te poți implica în probleme locale,
naționale și internaționale. Citește mai multe despre RFSU,
pe pagina de internet: rfsu.se
Poți găsi materiale în diferite limbi pe pagina de internet. rfsu.se/upos

rfsu.se • 08-692 07 00 • info@rfsu.se

RFSU 2019 • Illustrationer: Vendela Hellstrand & Stina Lundberg • Grafisk form: Stina Lundberg

Educația sexuală cuprinzătoare și bazată pe cunoaștere, promovează echitatea
și egalitatea. O educație sexuală eficace, trebuie să ofere printre altele,
cunoștințe despre modul în care funcționează corpul, plăcerea, normele
legate de sexualitate și reciprocitate și să permită conversații
despre relații și sentimente.
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Onanera

A se masturba

A face sex cu sine însuși. În timpul
masturbării este obișnuit ca persoana să
se mângâie pe sine sau în jurul organelor genitale, anale sau pe alte părți ale
corpului.

Oralsex

Sex oral

A face sex cu gura, prin a săruta, a linge
sau a suge organele genitale sau anale ale
altcuiva. Mai este numit și sex cu gura.

Orgasm

Orgasm

O senzație plăcută la care se poate
ajunge în timp ce faci sex cu alții sau cu
tine însuți. Orgasmul determină mușchii
din zona genitală să se contracte.

Orgasmstörningar

Tulburări de
orgasm

Când orgasmul apare prea repede, este
anormal de întârziat, este prea rar sau
este absent total. Tulburările de orgasm
pot însemna și că orgasmul este neplăcut
sau prea slab.

Orosanmälan

Sesizarea situației
suspectă de abuz

A raporta la serviciile sociale o îngrijorare referitoare la faptul că un copil este
abuzat. Profesorii, medicii și personalul
preșcolar, care sunt îngrijorați pentru
copii sub 18 ani sunt obligați să facă o
sesizare a situației suspectă de abuz.
Persoanele private nu sunt obligate să
sesizeze autoritățile, însă ar trebui să facă
acest lucru.

Oskuldskontroll

Test de
virginitate

Atunci când cineva susține că poate
investiga dacă o fată a făcut sex cu alte
persoane sau nu, lucru care nu poate fi
stabilit medical. Personalul medical nu
are voie să investigheze sau să elibereze
certificate în acest sens, indiferent dacă
persoana în cauză și-a dat consimțământul sau nu. Dacă investigația se face
împotriva voinței fetei atunci se comite
un abuz.
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Otrohet

Infidelitate

A avea o legătură sexuală cu altcineva
decât cu persoana cu care ești împreună.

Oönskad
graviditet

Sarcina
nedorită

A rămâne însărcinată, chiar dacă nu
dorești acest lucru.

Partner

Partener

O persoană cu care cineva are o relație,
indiferent de sexul persoanei respective.

Partnervåld

Violența
partenerului
(violența bărbaților

Atunci când o persoană abuzează fizic
sau psihic o persoană cu care are o
relație de dragoste.

Penis

Penis

Organul genital masculin.

Perineum

Perineul

Zona dintre anus și vulvă sau sac
testicular.

Personlig
integritet

Integritatea
personală

Vezi răspândire imagini sexuale cu alte
persoane și calomnie.

Pessar

Diafragma
contraceptivă

O mică membrană de silicon, în formă
de cupă care se plasează în vagin peste
colul uterin. Diafragma contraceptivă este
utilizată împreună cu un gel. Diafragma
contraceptivă este un anticoncepțional.

Pojkvän

Iubit

Un băiat cu care cineva are o relație.

Polyamorös

Poliamoros

O persoană poliamoroasă are capacitatea
de a se îndrăgosti și /sau de a se simți
atrasă de mai multe persoane.

Pornografi, porr

Pornografie,
porno

Fotografii și filme cu conținut sexual, în
scopul de a stârni dorință sexuală sau
excitare. Mai este numit și porno.

(mäns våld mot
kvinnor i parrelation
och våld i nära
parrelationer)

împotriva femeilor
în relațiile între parteneri și violența în
relațiile domestice)
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P-piller

Pilule
contraceptive

Tablete pe care o persoană cu uter le ia o
dată pe zi pentru a preveni sarcina.
Pilulele contraceptive sunt un anticoncepțional și există în diferite forme.

P-plåster

Plasture
contraceptiv
(P-patch)

Un plasture care se pune pe pielea unei
persoane cu uter și care se înlocuiește
după o săptămână. Plasturele contraceptiv este un anticoncepțional care previne
sarcina.

P-punktsområdet

Zona
punctului P

O zonă puțin mai sus în anus lângă prostată care este sensibilă la atingere.

Prematur
ejakulation

Ejacularea
prematură

A ejacula mai devreme decât se dorește,
lucru care ar putea fi o problemă pentru
persoana în cauză sau partenerul
acesteia.

Premenstruellt
dysforiskt syndrom,
(PMDS)

Sindromul disforic
premenstrual
(PMDS)

O formă mai severă de PMS. Simptomele
sunt adesea psihice, cum ar fi depresia
sau anxietatea. Schimbările de dispoziție
și oboseala sunt alte simptome.

Premenstruellt
syndrom, (PMS)

Sindromul
premenstrual
(PMS)

Tulburările fizice și psihice care apar
pentru câteva zile înainte de începerea
menstruației. De exemplu, sâni dureroși,
durere de cap, schimbări de dispoziție,
mai puțină energie și deprimare.

PrEP

PrEP (profilaxia
pre-expunere)

Un medicament care poate fi luat pentru
a reduce riscul de infectare cu HIV.

Preventivmedel

Anticoncepțional
/ contraceptiv

Un anticoncepțional / contraceptiv se
folosește pentru a preveni sarcina pentru
cei care doresc să facă sex prin penetrare cu penisul în vagin. Exemple de
anticoncepționale / contraceptive sunt
prezervativele, pilulele contraceptive
sau steriletul. Prezervativul este singurul
contraceptiv care protejează atât împotriva sarcinii cât și a bolilor cu transmitere
sexuală.
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P-ring

Inel
contraceptiv

Inelul contraceptiv este un anticoncepțional care previne sarcina. Este un inel
moale din plastic pe care ți-l introduci în
vagin.

Prostata

Prostata

O glandă care se află în interiorul corpului persoanelor cu penis, între uretră și
rect. Aceasta produce o parte din lichidul
seminal.

Prostataundersökning

Examenul de
prostată

O examinare a prostatei, care se face fie
prin palparea acesteia prin rect fie prin
probe de sânge.

Prostatit

Prostatita

O inflamație a prostatei. Cea mai comună
formă este prostatita cronică. Se mai
numește și durere cronică pelvină.

Prostitution

Prostituția

Vezi sex contra cost.

P-spruta

Injecția
contraceptivă

O injecție pe care o persoană cu uter o ia
o dată la trei luni. Injecția contraceptivă
este un anticoncepțional care previne
sarcina.

P-stav

Implant
contraceptiv

O bară moale de plastic care se introduce
sub piele pe brațul superior al unei persoane cu uter. Implantul contraceptiv este
un anticoncepțional care previne sarcina.

Psykiatriker

Psihiatru

Un medic care este specialist în boli și
tulburări mentale.

Psykolog

Psiholog

Lucrează cu sănătatea mintală. De
exemplu, poate oferi ajutor persoanelor
care nu se simt bine psihic. A vorbi cu un
psiholog se numește a face terapie.

Pubertet

Pubertate

Perioada din viață în care organismul
se dezvoltă din copil în adult. Pentru
majoritatea persoanelor, pubertatea are
loc între vârsta de 8 și 13 ani.
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Pubishår

Părul pubian

Părul care crește pe și în jurul
organelor genitale. Este adesea întâlnit
și sub numele de floci.

Pulla

”Pulla”
(suedeză)

A face sex cu sine însuși (onanie) în cazul
persoanelor cu vulvă și vagin. Mai poate
însemna și că altcineva mângâie o vulvă.

Pung

Sac testicular /
scrot

Un sac din piele situat sub penis. În sacul
testicular se află testiculele și epididimul.

Pussa

A pupa

A pune buzele peste gura sau corpul
altcuiva.

Queer

Queer

O persoană queer pune la îndoială
normele hetero. Poate fi vorba despre
orientarea sexuală, identitatea de gen
sau modalitatea de stabilire a relațiilor cu
ceilalți. Termenul are multe sensuri.

Rasism

Rasism

Atitudini, opinii sau sentimente negative
față de persoanele de culoare sau față
de persoanele care au origine, religie sau
cultură diferită de cea proprie.

Rimming

Anilingus

A linge în anus sau în jurul acestuia.

Runka

A-și face laba

Termen folosit pentru a descrie
masturbarea persoanelor cu penis. De
exemplu, prin mângâierea glandului
penian cu degetele sau prin tragerea
prepuțului înainte și înapoi peste glandul
penian.

Ryggbedövning

Anestezia
epidurală

Metodă de anestezie care poate fi
folosită în timpul travaliului sau în cazul
operațiilor pe partea inferioară a corpului.
Se mai numește și epidurală.
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Sambo

Concubin

Un partener cu care trăiește o persoană,
fără a fi căsătoriți.

Samlag

Contact sexual/
act sexual

A face sex. Contactul sexual implică actul
sexual în care penisul penetrează sau este
înconjurat de vulvă sau anus.

Samlagssmärta

Durere în
timpul actului
sexual

O durere care apare atunci când o
persoană are contact sexual. Durerea
poate fi simțită în vulvă, vagin, penis,
sacul testicular sau testicule sau în
interiorul corpului.

Samlagsställning

Poziție în timpul
actului sexual

Modalitate de plasare a corpului în
timpul actului sexual. Se mai numește și
poziție sexuală.

Sesammottagning

Cabinet medical
de sexologie și
parteneriat intim

Un cabinet medical unde se pot face teste
și tratamente pentru bolile cu transmitere
sexuală. Se oferă de asemenea și
consiliere contraceptivă și consiliere
sexuală și de cuplu.

Sex

Sex

A face ceva care să te facă să te simți
bine. Poți face sex cu tine însuți sau cu
alte persoane. A te mângâia sau a avea
contact sexual sunt câteva exemple.

Sexdebut

Debut sexual

Prin debut sexual se înțelege adesea
prima dată când o persoană face sex cu o
altă persoană.

Sexism

Sexism

Atitudini, opinii sau sentimente negative
față de femei și de persoane percepute
ca femei sau de gen feminin. Poate fi
exprimat în prejudecăți, dispreț, furie,
ură sau violență care se bazează pe
structurile și normele puterii.
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Sexköp

Cumpărarea
de sex

A-i da cuiva ceva pentru a face ceva
sexual cu sau împotriva acelei persoane.
Este ilegal să cumperi sex, dar nu să vinzi
sex.

Sexleksak

Jucării
sexuale

Un lucru cu care o persoană poate face
sex, împreună cu alții sau cu sine însuși,
cum ar fi un dildo, inel de penis sau
vibrator.

Sex mot ersättning

Sex contra cost

Vezi cumpărarea de sex și proxenetism.

Sexolog

Sexolog

Specialist care oferă sfaturi persoanelor
cu probleme de cuplu și de sex.

Sexställning

Poziție
sexuală

Modalitatea de plasare a corpului în
timpul actului sexual. Se numește și poziție în timpul actului sexual.

Sexuell
läggning

Orientare
sexuală

Cuvinte care descriu persoanele, în
funcție de genul persoanei de care se
îndrăgostesc, și /sau cu care cineva vrea
să facă sex. Orientarea sexuală poate
de exemplu fi heterosexualitatea,
bisexualitatea și homosexualitatea.
Acestea trei sunt incluse în Legea privind
discriminarea.

Sexuell
praktik

Practici
sexuale

Diferite modalități de a face sex, de
exemplu, sexul prin frecare, sexul prin
mângâiere, masturbarea sau sex prin
penetrarea vaginală.

Sexuella
fantasier

Fantezii
sexuale

Gânduri și vise cu conținut sexual.
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Sexuella
trakasserier

Hărțuiri
sexuale

Când cineva încearcă să jignească pe
altcineva sexual, de exemplu la un loc de
muncă sau la școală. Angajatorul și școala
au responsabilitatea de a preveni acest
lucru. Sindicatul poate oferi sprijin unei
persoane expuse acestor jigniri la locul de
muncă. Vezi și abuzuri sexuale.

Sexuella
övergrepp

Abuzuri
sexuale

A comite un act sexual împotriva voinței
persoanei implicate, cum ar fi fotografierea sau atingerea corpului unei persoane
împotriva voinței sale. Aceasta, fie că este
vorba despre violență sau nu, sau dacă
făptuitorul și victima se cunosc sau sunt
căsătoriți. Vezi viol, abuzul sexual și
hărțuire sexuală.

Sexuella
övergrepp
mot barn

Abuzul sexual
asupra copiilor

În Suedia o persoană cu vârsta sub 15 ani
nu este considerată a fi în măsură să își
dea consimțământul valabil pentru sex și,
prin urmare, principiul de bază este acela
că toate actele sexuale comise de către o
persoană responsabilă penal, împotriva /
cu o persoană cu vârsta sub 15 ani sunt
considerate a fi abuz sexual. Scopul este
de a proteja copiii de sexualitatea adultă,
ceea ce înseamnă că copiii sub vârsta
de 15 ani își pot explora sexualitatea cu
alți copii care au vârsta lor și nu comit o
infracțiune dacă fac sex unii cu alții. Vezi
violul împotriva copiilor, exploatarea sexuală a copiilor, abuzul sexual asupra copiilor, sexul voluntar atunci când făptuitorul
se apropie de limita de 15 ani, pornografia
infantilă, abuzul asupra copilului, incestul,
grooming și testul de virginitate.

Sexuellt
ofredande

Hărțuire
sexuală

A face lucruri sexuale împotriva unei
persoane care nu este de acord cu acest
lucru, cum ar fi a pipăi sau a-și arăta organele genitale, în realitate, sau pe internet
(așa-numita expunere indecentă). Vezi
abuzul sexual.
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Sexuellt
utnyttjande
av barn

Exploatarea
sexuală a
copiilor

Atunci când o persoană întreține relații
sexuale sau efectuează un act sexual cu
sau împotriva unei persoane sub vârsta de
15 ani; este mai puțin gravă decât un viol.
De exemplu, dacă o persoană face sex
cu o persoană care are aproape 15 ani și
acest lucru se întâmplă în mod voluntar.

Sexuellt
övergrepp

Abuz
sexual

Atunci când cineva comite un act sexual
împotriva unei persoane care nu participă
voluntar și când actul sexual, din punct de
vedere legal nu este considerat a fi la fel
de abuziv ca și în cazul violului. Vezi viol.

Singel

Singur (celibatar)

A nu fi implicat într-o relație de dragoste.

Sjuksköterska

Asistentă
medicală

Lucrează cu asistență medicală practică
și clinică. Există diferite tipuri de asistente
medicale în funcție de specialitatea
pe care au urmat-o.

Skadliga
sedvänjor

Practici
dăunătoare

Practici care pot fi exprimate, printre altele, în intervenții medicale sau în căsătoriile care nu sunt legale în Suedia, adesea
îndreptate împotriva fetelor și a femeilor.
Acestea implică adesea încălcări ale drepturilor omului și violențe. Vezi opresiunea
și violența legate de onoare, mutilarea
genitală, căsătoria forțată, căsătoria
infantilă și căsătoria pluralistă.

Skilja sig

A se despărți

A întrerupe o căsătorie. După
despărțire, partenerii nu mai sunt căsătoriți. Ambii parteneri pot solicita divorțul
și nu este necesar să fie de acord să se
despartă.

Skilsmässa

Divorț

Pentru a nu mai fi căsătorit cu o persoană,
are loc un divorț. Oricine are dreptul să
solicite un divorț și este suficient ca una
dintre persoanele din cuplu să vrea să se
despartă.
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Slemhinna

Membrana
mucoasă

Piele subțire și umedă, care acoperă
deschiderile corpului - de exemplu, vagin,
uretra, anus, gură și sub prepuț.

Slida

Vulva

Deschiderea din vagin pe unde curge
sângele menstrual și scurgerile vaginale.
În cazul nașterilor vaginale, copilul iese
prin vulvă.

Slidkrans

Himen

O margine pliată de piele subțire și
umedă, numită membrană mucoasă.
Himenul este situat un pic în interiorul
deschiderii vulvei.

Smeka

A mângâia

A atinge cu mâinile propriul corp sau
corpul altcuiva.

Smeksex

Petting / Sex prin
mângâiere

A face sex prin atingerea cu mâinile a
organelor genitale sau a organismului.

Smittskydd

Protecția
împotriva bolilor
infecțioase

Statul are responsabilitatea de a se asigura că anumite boli, cum ar fi HIV, chlamydia, gonoreea și sifilisul, nu sunt răspândite. Acest lucru înseamnă că trebuie luate
anumite măsuri atunci când o persoană
care a fost infectată este îngrijită. Vezi
legea contraceptivă, taxarea informațiilor
și urmărirea infecțiilor.

Smittskyddslagen

Legea privind
protecția
împotriva bolilor
infecțioase.

O lege pentru a împiedica răspândirea anumitor boli, cum ar fi chlamydia,
gonoreea, HIV și sifilisul. Legea privind
protecția împotriva bolilor infecțioase
prevede că toată lumea are dreptul de a
se testa pentru bolile cu transmitere sexuală și că cei care au o infecție primesc
tratament gratuit. De asemenea, indică
responsabilitatea statului în ceea ce privește prevenirea răspândirii.
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Smittspårning

Depistarea
infecției

O persoană care este testată pozitiv pentru anumite infecții, cum ar fi chlamydia
sau HIV, trebuie să spună personalului din
domeniul sănătății care sunt persoanele
cu care a făcut sex, pentru ca aceste
persoane care ar putea fi infectate să aibă
posibilitatea de a se testa.

Smärtlindring

Calmarea
durerii

Medicamente care reduc senzația de
durere.

Snippa

Păsărică

Cuvânt pentru organul genital al fetelor.

Snopp

Puță

Cuvânt pentru organul genital al băieților.

Sperma

Spermă

Fluidul eliberat din penis în timpul ejaculării și care conține spermatozoid.

Spiral

Sterilet

Se introduce prin vagin și se plasează în
uter. Există două tipuri de sterilet: sterilet
cu hormoni și sterilet din cupru. Steriletul
este un contraceptiv / anticoncepțional
care previne sarcina.

Sprida sexuella
bilder på andra

Răspândirea
imaginilor sexuale
cu alte persoane

Răspândirea imaginilor sexuale cu o
persoană, împotriva voinței acesteia este
o infracțiune. Nu contează dacă fotografiile au fost trimise în mod voluntar sau
dacă sunt făcute pe ascuns. Din punct
de vedere juridic, poate fi vorba despre
încălcarea dreptului la viață privată sau
defăimare. A face fotografii pe ascuns, cu
corpul altei persoane, de exemplu într-un
vestiar, cabină de probă, toaletă sau
acasă poate fi numit din punct de vedere
juridic fotografiere abuzivă.

Steril

Steril / infertil

Când o persoană nu poate rămâne însărcinată și / sau nu poate lăsa pe altcineva
însărcinată.
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Sterilisering

Sterilizare

O operație care împiedică ca o persoană
să rămână însărcinată sau să lase pe
altcineva însărcinată.

Sträng

Frenul
penisului

Pielea care se află între prepuț și axul penisului. Este cunoscut sub numele de fren.

Stånd

Sculare/
ridicare

Când penisul sau clitorisul este irigat cu
sânge, devine greu, crește și se ridică.
Se numește și erecție.

Svampinfektion
i underlivet

Infecții vaginale
micotice

O infecție care apare atunci când o
ciupercă începe să crească în interiorul
sau în exteriorul vaginului. Simptomele
pot include mâncărimi în interiorul și în
exteriorul vulvei sau membrane mucoase înroșite și umflate, precum și secreții
albicioase.

Svällkropp

Țesut
erectil

Un fel de țesut din organele genitale.
Țesutul erectil se găsește atât în penis,
cât și în clitoris.

Syfilis

Sifilis

Sifilisul este o boală cu transmitere sexuală, care adesea nu prezintă simptome,
însă poate provoca răni mici în locurile în
care boala a fost transmisă. Sifilisul netratat poate provoca sechele serioase după
mai mulți ani, care pot afecta inima și
sistemul nervos. Poate fi tratat cu antibiotice. Sifilisul este inclus în Legea privind
protecția împotriva infecțiilor.

Sädesblåsa

Vezicula
seminală

O parte din organele genitale interioare la
persoanele cu penis. Vezicula seminală se
află în spatele vezicii urinare în interiorul
corpului.

Sädesledare

Canalul
deferent

O parte din organele interne ale penisului.
Prin canalul deferent este transportată
sperma în uretră când se declanșează
erecția.
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Säkra perioder

Perioade
sigure

Perioadele sigure înseamnă că o persoană
poate face sex în acele perioade în care
riscul de concepție este mic.

Säkrare sex

Sex mai sigur

Sex cu prezervativ sau sex într-un mod
care dă un risc mic sau inexistent de
contagiere a bolilor cu transmitere
sexuală.

Tafsning

A pipăi
(a atinge în mod
indecent)

Atunci când cineva atinge corpul unei
persoane, fără ca cealaltă persoană să
dorească acest lucru, de exemplu, pe
fese, piept, coapse sau pe organul genital.
Pipăitul este ilegal și juridic se numește
hărțuire sexuală. Vezi abuzuri sexuale și
hărțuiri sexuale.

Tampong

Tampon intern

O protecție care poate fi utilizată în timpul menstruației. Tamponul este introdus
în vagin și absoarbe sângele menstrual.

Testa sig

A te (se) testa

A lua probe din gura, vagin și anus pentru
a afla dacă o persoană suferă de o boală
venerică. Probele pot fi de asemenea recoltate și prin probe de urină și de sânge.

Testikel

Testicul

Face parte din organele genitale interne
la persoanele cu penis. Testiculele se
află în sacul testicular. Acestea produc
spermă și anumiți hormoni.

Testikelvridning

Torsiunea de
testicul

Atunci când un testicul s-a răsucit în
interiorul sacului testicular.

Tidig utlösning

Ejaculare
prematură

Declanșarea erecției în timpul actului
sexual, după o perioadă foarte scurtă de
timp. Mai este numită și ejaculare rapidă.

Tjatsex

Sex prin
insistență

A continua să ceri, să propui și să presezi
o persoană să facă sex deși acea persoană
nu dorește acest lucru. Sexul prin insistență este sexul care nu este caracterizat
de reciprocitate.

43

RF SU – F I GHTI NG F OR BODY RI GHT S S I NCE 1 9 3 3

CUVÂNTUL ÎN
LIMBA SUEDEZĂ

TRADUCEREA

EXPLICAȚIA ACESTUIA

Transfobi

Transfobie

Atitudini, opinii sau sentimente negative
față de persoanele transgen sau împotriva transgenului în general. Este deseori
exprimată prin prejudecăți, dispreț, furie,
ură sau violență.

Transkvinna

Femeie trans

O persoană născută cu penis și care a
primit la naștere sexul juridic ”bărbătesc”,
dar care simte în interior că este o femeie.

Transman

Bărbat trans

O persoană care s-a născut cu vagin și
prin urmare, a primit la naștere sexul
juridic ”femeiesc”, dar care simte în
interior că este un bărbat.

Transperson

Persoană
transgen

A fi persoană trans sau transgen înseamnă a încălca normele societății legate
de gen, expresie de gen și identitate de
gen. Un lucru comun pentru persoanele
transgen este faptul că identitatea de gen
și / sau expresia de gen nu se potrivesc
cu sexul legal care le-a fost atribuit la
naștere. Persoanele transgen, la fel ca
toată lumea, pot avea diferite orientări
sexuale. Vezi și femeie trans, bărbat trans
și non-binar.

Trekant

Partidă în trei

Când trei persoane fac sex între ele în
același timp.

Tvångsäktenskap

Căsătoria
forțată

Când cineva prin violență, amenințări cu
infracțiune sau prin exploatarea situației
de dependență a unei persoane, se asigură că acea persoană se căsătorește. În
Suedia este ilegal și termenul juridic este
căsătorie forțată.

Tystnadsplikt

Secret
profesional

A avea obligația de a nu divulga anumite
informații. Se aplică anumitor profesii,
cum ar fi medic, psiholog, profesor,
funcționar, avocat sau ofițer de poliție.
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Tända på

A se simți
atras de

A se excita sau a se înflăcăra de cineva
sau de ceva.

Ultraljud

Ecografie cu
ultrasunet

O investigație care se face pentru a
obține imagini în mișcare asupra fătului.

Underliv

Zona
genitală

Organele genitale, atât penisul cât și
vaginul, pot fi numite zone genitale.

Undersköterska

Asistent
medical
auxiliar

Lucrează cu îngrijire practică în domeniul
îngrijirii medicale, îngrijirii persoanelor în
vârstă și îngrijirii la domiciliu.

Ungdomsmottagning

Cabinet
pentru tineri /
adolescenți

O clinică pentru persoanele între 13 și 23
de ani (uneori 25 de ani) unde se pot face
teste, pot primi mijloace de contracepție,
informații despre sex și relații sau terapie.

Upphetsad

Excitat /
înflăcărat

Un sentiment în organism când o
persoană vrea să facă sex, cu sine însuși
sau cu altcineva.

Urininkontinens

Incontinența
urinară

A nu fi capabil să controlezi urina. Se mai
numește și scurgere urinară involuntară.

Urinrör

Tubul urinar
(uretra)

Un tub îngust în organele genitale care ne
permite să urinăm. Urina este transportată din vezică prin uretră.

Urinvägsinfektion

Infecție
urinară

O infecție în anumite părți ale tractului
urinar cauzată de bacterii. Simptomele
comune sunt usturări la urinat și
necesitatea de a urina des.

Urolog

Urolog

Medic specialist în căile urinare,
concentrându-se pe tratamentul chirurgical și medical al bolilor căilor urinare, atât
din vagin cât și din penis.
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Utlösning

Ejaculare

Când sperma sau ceva umed iese din
penis, adesea asociat cu orgasmul. Un
alt cuvânt este lichid seminal. Ejacularea
este, de asemenea, și atunci când se
scurge un lichid din uretra vaginului.

Utomkvedshavandeskap

Sarcina
extrauterină

O complicație în timpul sarcinii care
înseamnă că oul fertilizat s-a blocat în
afara uterului, în trompele uterine.

Vaccination

Vaccinare

A primi un vaccin care protejează împotriva unei anumite boli. Vaccinul pregătește
sistemul imunitar al organismului
împotriva a ceea ce cauzează boala,
cum ar fi bacteriile sau virușii.

Vagina

Vagin

Organul genital feminin. Vaginul se referă
la acele părți ale organelor genitale care
sunt în interiorul corpului, însă este folosit
adesea pentru a descrie atât organele
genitale interne cât și externe.

Vaginal kondom

Prezervativ
feminin

Un mijloc contraceptiv din cauciuc care
se poate introduce în vagin sau anus în
timpul actului sexual, atunci când penisul
este introdus în vagin sau în anus. Mai
este numit și femidom.

Vaginalsex

Sex
vaginal

A face sex în vagin sau vulvă, de exemplu
cu degetele, cu jucării sexuale sau cu
penisul.

Vaginism

Vaginism

Contracție a vaginului atunci când se
încearcă să se introducă ceva în interiorul
acestuia. Acest lucru se poate întâmpla
când se introduce un tampon intern, în
timpul unui examen ginecologic, în cazul
unui act sexual sau al masturbării. Se
mai numește și contracție spasmodică a
mușchiului vaginal.

Vara gift

A fi
căsătorit

A intra în mariaj cu o altă persoană cu
vârsta de peste 18 ani.
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Vara ihop

A fi
împreună

A avea o relație de dragoste cu o altă
persoană.

Vara kär

A fi
îndrăgostit

A avea sentimente puternice și a-ți plăcea
foarte mult de cineva.

Vara tillsammans

A fi
împreună

A avea o relație de dragoste cu o altă
persoană.

Vattnet går

Se rupe apa

Atunci când membranele amniotice
s-au rupt și lichidul amniotic începe să
se scurgă la acele persoane care sunt
însărcinate.

Venusberg

Muntele
venus

Zona bombată deasupra labiilor.

Vestibulit

Vestibulită

Durere înăuntru și în jurul vulvei. Durerea
este localizată mai mult în zona deschiderii vulvare. Se mai numește și vulvodinia.

Vulva

Vulva

Partea exterioară a vaginului. Ceea ce se
vede în exteriorul corpului.

Våldtäkt

Viol

Viol este atunci când cineva efectuează
un act sexual sau un alt act similar, cu
o persoană care nu participă în mod
voluntar. Acest lucru constituie o infracțiune. Nu este permis nici să faci sex cu
cineva care doarme și nici să profiți de pe
urma faptului că cineva este sub influența
alcoolului sau a drogurilor. Se consideră a
fi viol și dacă participarea este rezultatul
violenței sau al amenințărilor.
Vezi abuzuri sexuale și abuz sexual.

Våldtäkt
mot barn

Violul
împotriva
copiilor

Când o persoană face sex prin penetrare
vaginală, anală sau cu un obiect, cu copii
care au vârsta sub 15 ani. Nu contează
dacă copilul a luat inițiativa sau dacă a
fost de acord să facă sex.
Poate avea loc și prin internet.
Vezi abuzul sexual asupra copiilor.
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CUVÂNTUL ÎN
LIMBA SUEDEZĂ

TRADUCEREA

EXPLICAȚIA ACESTUIA

Vårdcentral

Cabinet de
medicină de
familie

Un centru medical unde pot merge persoanele care au probleme de sănătate și
unde se pot întâlni în primul rând cu asistente medicale și medici, dar și cu curator
sau cu psiholog.

Vårtgård

Areolă

Zona rotundă care înconjoară sfârcul.
Areola este mai închisă la culoare și are
un aspect mai granulat decât restul pielii
de pe sân.

Äggledare

Trompele
uterine

Organe subțiri tubulare care leagă ovarele
de uter.

Ägglossning

Ovulație

Ovulația descrie procesul prin care un
ovul este eliberat din ovar și trece în uter
prin trompele uterine.

Äggstock

Ovar

Parte genitală internă la persoanele cu
uter. Există două ovare. Aici este ovocitul
care se dezvoltă în ou.

Älska någon

A iubi
pe cineva

O expresie puternică pentru exprima că
unei persoane îi place de cineva.

Ändring av
juridiskt kön

Modificarea
identității juridice
de gen

O persoană cu vârsta de peste 18 ani
care are diagnosticul transsexualitate,
se poate adresa Departamentului de
Consiliere legală a Consiliului Național de
Sănătate pentru a-și modifica identitatea
juridică de gen. Citește și tratament
pentru confirmarea sexului, ancheta
pentru schimbarea sexului, disforia de gen
și persoanele trans.

Ömsesidighet

Reciprocitate

Atunci când toți cei care fac sex între
ei doresc să facă asta și fac sex între ei
într-un mod care îi face să se simtă bine
pe toți cei implicați.

Öppen relation

Relație
deschisă

O relație în care cei care fac parte din relație sunt de acord să aibă relații sexuale
sau romantice și cu persoane
din afara relației.
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EDUCAȚIE SEXUALĂ

Educația sexuală cuprinzătoare și bazată pe cunoaștere, promovează echitatea
și egalitatea. O educație sexuală eficace, trebuie să ofere printre altele,
cunoștințe despre modul în care funcționează corpul, plăcerea, normele
legate de sexualitate și reciprocitate și să permită conversații
despre relații și sentimente.

SĂNĂTATE ȘI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ BUNĂ
Fundamental pentru o sănătate sexuală și reproductivă bună și echitabilă,
pe tot parcursul vieții, este dreptul populației la servicii bune de sănătate
și îngrijire medicală. Sănătatea sexuală și reproductivă în Suedia este în
prezent distribuită inegal. Cunoștințele despre sexualitate trebuie să
reprezinte o parte centrală a sistemului de sănătate, pentru a răspunde
diferitelor nevoi existente.

SCHIMBĂ LUCRURILE – DEVINO MEMBRU
RFSU este o organizație membră, în care te poți implica în probleme locale,
naționale și internaționale. Citește mai multe despre RFSU,
pe pagina de internet: rfsu.se
Poți găsi materiale în diferite limbi pe pagina de internet. rfsu.se/upos
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