
 

Examenul de secretie vaginala 
 

 

Care este diferenta dintre o secretie vaginala normala si una anormala? 

Ce trebuie sa cunoasca orice femeie este ca o scurgere vaginala in anumite cantitati este perfect 

normala. Scurgerea, secretia normala nu are un miros neplacut, are o culoare alb - tulbure sau 

transparenta, pe lenjerie poate aparea cu o nuanta galbuie. Ea variaza ca si flux in functie de 

perioada din ciclul menstrual lunar; este mai abundenta in perioada premenstruala. 
 

Femeile ar trebui sa se ingrijoreze in momentul in care apar anumite simtopme precum: 

o scurgeri vaginale abundente 

o scurgeri cu miros neplacut 

o consistenta secretiei este diferita -grunjoasa, branzoasa sau apoasa 

o secretia nu mai este transparenta, ea are o consistenta gri-albicioasa, alb-verzuie 

o apare si senzatia de usturime, mancarime, durere locala dupa urinat 

o prezenta sangelui in secretie  (in afara perioadei menstruatiei). 
 

Cand apar aceste simtome este necesar ca un medic de specialitate (obstetrica-ginecologie) sa va 

consulte pentru ca poate fi vorba despre prezenta unei infectii, a unei boli/infectii cu transmitere 

sexuala s.a. 
 

Care sunt factorii care pot influenta aparitia secretiei vaginale anormale? 

Urmatorii factori sunt cunoscuti ca si posibili influentatori ai aparitiei unei secretii vaginale 

anormale: 

o unele medicamente (antibioticele, pastilele contraceptive) 

o dietele excesive (modifica PH-ul vaginal) 

o irigaţiile vaginale excesive  

o unele produse de igiena intima, anumite sapunuri, geluri sau deodorante  

o tampoanele lasate mai mult timp in vagin 

o perioada sarcinii / alaptarea 

o stresul 

o diabetul zaharat  

o cancerul vaginal, cancerul de col uterin s.a. 

http://www.ginecologie.ro/Default.aspx?&boliid=7&tabid=143


  

 

Care sunt recomandarile pentru femei inainte de recoltarea pentru examenul de secretie 

vaginala? 

Inainte de recoltare este bine de stiut de catre femei sa fie urmate anumite sfaturi, dintre care 

mentionam: 

 Cu 48 h inainte de recoltare trebuiesc evitate contactele sexuale, lavajul vaginal, alte 

tratamente intravaginale (geluri, creme, dezinfectante, lubrefianti) sau alte manevre 

intravaginale (tampoane intravaginale, explorare vaginala); 

 Femeia este sfatuita sa se prezinte pentru recoltare in afara periodei menstruatiei lunare; 

 Daca sunt prezente infectii sau se urmeaza un tratament local, se recomanda recoltarea dupa 

incetarea tratamentului/ vindecarea infectiei- intre 5-7 zile dupa incetarea tratamentului; 

 

*Pentru mai multe informatii/ detalii cazuri speciale legate de recoltarea pentru examenul de 

secretie vaginala intrebati personalul medical/ al clinicii unde efectuati recoltarea. 
  

 

 

 

 

 

Cum se desfasoara procedura de recoltare pentru examenul de secretie vaginala? 

Recoltarea pentru examenul de secretie vaginala dureaza cateva minute si nu este dureroasa. 

Medicul/ Asistentul medical va vor ruga sa va intindeti pe o masa cu suporturi speciale pentru 

picioare. Medicul/ Asistentul  medical va folosi manusi de unica folosinta in timpul procedurii de 

recoltare. Se va introduce in vagin un instrument numit "speculum" sau "valve"; acestea sunt 

instrumente sterile si permit personalului medical sa efectueze recoltarea. De la caz la caz, daca 

femeia a avut mai multe nasteri, intreruperi s.a. se vor alege valvele potrivite. Secretia se va intinde 

pe 2 lame care vor fi trimise pentru examinare si diagnostic la laboratorul de specialitate.   

Cum sunt interpretate rezultatele examenului de secretie vaginala? 

Interpretarea /diagnosticul examenului de secretie vaginala se efectueaza de catre un laborator de 

specialitate. 

Examenul de secretie vaginala poate fi recomandat si femeilor virgine? 

Examenul de secretie vaginala poate fi efectuat si in cazul femeilor care nu au inceput activitatea 

sexuala numai de catre medicul de specialitate ; recoltarea se va efectua cu atentie, de la nivelul 

vulvei, cu ajutorul unor tampoane de recoltare. 

 

 



 

Procedura de recoltare- pasi: 

 

 

 

 

 

 

Asistenta medicala Marie Stopes 

prezinta lamele care se vor folosi 

pentru examenul de secretie 

vaginala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea indeaproape a lamelor 

care vor fi trimise catre laboratorul 

de specialitate pentru interpretare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenta medicala Marie Stopes 

prezinta valvele sterile care se vor 

utiliza pentru recoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea valvelor sterile. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea indeaproape a 

valvelor si a lamei pentru 

recoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea indeaproape a lamelor 

care se suprapun inainte de a fi 

trimise la laborator pentru 

interpretare. 

 

 



 

 

De ce este atat de necesar examenul de secretie vaginala? 

Cu ajutorul acestui examen pot fi depistate diverse infectii, boli cu transmitere sexuala.s.a iar 

medicul pe baza buletinului primit de la laborator poate recomanda tratamentul adecvat/investigatii 

suplimentare: 

 Epitelii 

 Leucocite 

 Flora grad 

 Candica albicans  

 Trichomonas vaginalis 

 Neisseria Diplococ 

 Gardnerella vaginalis 

Unde se desfasoara recoltarea pentru examenul de secretie vaginala? 

Recoltarea pentru examenul de secretie vaginala se efectueaza in cabinetul unui medic obstetrica-

ginecologie, pe masa/patul ginecologic. Se poate efectua atat in clinicile private de obstetrica-

ginecologie cat si in clinicile de stat/spitalele de stat. 

 

Cat timp dureaza recoltarea pentru examenul de secretie vaginala? 

Recoltarea propriu-zisa dureaza cateva secunde. Cca 5-10 minunte dureaza din momentul in care 

femeia a intrat in cabinetul medicului pana la iesire. 

 

In cat timp este gata rezultatul pentru examenul de secretie vaginala? 

In general in cateva zile este gata rezultatul pentru examenul de secretie vaginala. 

 

Cat costa examenul de secretie vaginala? 

Toate tarifele practicate de catre Clinica Marie Stopes Romania se regasesc la urmatoarea adresa: 

http://www.mariestopes.ro/lista-de-tarife-si-comisioane/ 

 

Cum imi pot face o programare pentru examenul de secretie vaginala? 

Marie Stopes International Romania ofera tuturor femeilor posibilitatea de a-si face examenul de 

secretie vaginala. 

Pentru a va programa pentru recoltare sau pentru a obtine mai multe informaţii contactaţi-ne la 

Call Center: (021) 330.25.85 , (021) 330.15.36 , (021) 330.68.75 sau pe email: office@stopes.ro. 
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