
Wychowanie do Życia w Rodzinie klasa 8  

 

 

Dzisiaj  tematy :  

1. Choroby przenoszone droga płciową STD     
( seksualny transmitted diseases ) 

2. AIDS 

Na tej lekcji dowiecie się  o szczególnym zagrożeniu nastolatków chorobami przenoszonymi 

droga płciową, o rodzajach tych chorób, o ludzkim wirusie upośledzenia odporności HIV i 

chorobie AIDS, o drogach przenoszenia zakażenia wirusem HIV  

”Aby życie było mądre, najważniejszą  jest troska, po części o naszą 

teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było 

przeszkodą drugiego”.                              sentencja Arthura Schopenhauera 

 

Choroby przenoszone drogą płciową są plagą XXI wieku. Najważniejszą ich przyczyną jest 

brak świadomości ludzi na temat seksu , wzrastająca swoboda seksualna i związane  z tym  

ryzyko zdrowotne. 

Choroby te zwane dawniej wenerycznymi, należą do najczęściej występujących chorób 

zakaźnych. W niektórych krajach są główną przyczyną bezpłodności kobiet. Zmiany 

chorobowe mogą być ograniczone tylko do narządów płciowych  lub  w niektórych chorobach 

mogą  przybrać postać zakażeń dotyczących wielu narządów  lub nawet całego organizmu 

Większość chorób przenoszonych drogą płciową można skutecznie leczyć. Dotyczy to 

szczególnie chorób bakteryjnych. O wiele trudniejsze w leczeniu są schorzenia wirusowe, 

niektóre z nich są praktycznie nieuleczalne, leki mogą jedynie łagodzić objawy.Podział 

chorób powstał ze względu na przyczynę ich wywołania tzn. bakteria, wirus, pierwotniak, 

grzyby. 

 CHOROBY BAKTERYJNE : 

RZEŻĄCZKA - bakteria dwoinka rzeżączki powoduje chorobę dróg moczowych i płciowych 

lub gardła. Może przebiegać u kobiet bezobjawowo , co sprzyja rozprzestrzenianiu się. 

Objawy to ropne upławy i pieczenie przy oddawaniu moczu. Powodować może rzeżączkowa 

te  zapalenia gardła .U noworodków zakażonych rzeżączką podczas porodu może wystąpić 

zapalenie spojówek, które przy braku odpowiedniego leczenia może doprowadzić do utraty 

wzroku.  



KIŁA –nieleczona może atakować wszystkie narządy. Objawy pojawiają sie w 3 tygodnie po 

zakażeniu.  Owrzodzenia , wysypki skórne, powiększenie węzłów chłonnych, zmiany w 

płynie mózgowo rdzeniowym. Może pozostać w stanie utajonym do dwóch lat i zaatakować 

układ nerwowy , kostny, skórę , błony śluzowe i narządy wewnętrzne. 

CHLAMYDIOZY –są szczególnie groźne, gdyż często przebiegają bezobjawowo- osoba 

zakażona nie wie , ze choroba postępuje. Powikłaniem jest u kobiet stan zapalny błony 

śluzowej macicy, jajników oraz zapalenie jajowodów. Może prowadzić do niepłodności i 

ciąży pozamacicznych. U noworodków matek zakażonych pojawia się zapalenie spojówek     

( zakażenie w trakcie porodu ) , które może prowadzić do utraty wzroku, może się również 

pojawić zapalenie płuc. 

CHOROBY PERWOTNIAKOWE 

RZĘSISTKOWNICA -najczęściej występująca na świecie choroba przenoszona droga 

płciową. Rzęsistek może przeżyć do 24 godzin poza organizmem człowieka. Zakażenie może 

tez nastąpić  w wyniku braku higieny np. przez wspólne używanie pościeli, ręczników, gąbek, 

publiczne toalety, basen, wanny. 

CHOROBY GRZYBICZE  

GRZYBICE- choroby bardzo uporczywe i przewlekłe. Nie zawsze przyczyna jest kontakt 

seksualny , mogą być efektem ubocznym długotrwałej antybiotykoterapii. Zakażeniom 

sprzyja brak higieny , noszenie bielizny z włókien syntetycznych, urazy, stosowanie 

doustnych środków antykoncepcyjnych. Objawy dotyczą okolic narządów płciowych . 

CHOROBY WIRUSOWE 

OPRYSZCZKA NARZADÓW PŁCIOWYCH-podobna do opryszczki wargowej. Człowiek 

zakażony pozostaje nosicielem przez całe życie. Choroba bardzo niebezpieczna dla dziecka 

kobiety ciężarnej . Grozi poronieniem lub jego nieprawidłościami rozwojowymi. 

 

WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY TYPU B, C, D - droga zakażenie  jest przez kontakt 

seksualny ale również przez kontakt z krwią .Wirusowe zapalenie wątroby WZW typu B 

zwane jest popularnie żółtaczką wszczepienną. Może mieć postać łagodną jak i do 

piorunującego stanu prowadzącego do marskości wątroby i raka wątroby. WZW –B można 

zapobiegać stosując szczepienia ochronne. 

 

KŁYKCINY KONCZYSTE- HPV- istnieje wiele typów tych wirusów ( brodawczak ludzki ) 

niektóre z nich są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów szczególnie raka szyjki 

macicy, drugiego co do częstości nowotworu u kobiet. Istnieje szczepionka , podawana 

młodym ludziom ( szczególnie dziewczętom) w wieku 11-13 lat. 

 



 

AIDS-chora ta wywoływana jest wirusem HIV ludzki wirus 

upośledzenia odporności, atakuje wyłącznie człowieka. 

Upośledzenie odporności powoduje że człowiek zapada na różne 

choroby, coraz cięższe i trudniejsze do wyleczenia  i umiera. 

Pierwsze przypadki pojawiły się z początkiem  lat 80 tych XX 

wieku w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory nie ma szczepionki 

przeciwko HIV. Choroba przez wiele lat może nie dawać żadnych 

objawów, a chory człowiek nieświadomie zaraża . 

Trzy główne drogi, przez które można zakazić się wirusem HIV: 

 

● Poprzez przedostanie się zakażonej krwi osoby chorej do krwiobiegu osoby      

zdrowej 

● Poprzez kontakty seksualne 

● Wirus może się przenieść z zakażonej HIV matki na jej dziecko, np. w czasie 

ciąży, podczas porodu bądź też podczas karmienia dziecka. 

 

Obejrzyj krótką prezentacje dotyczącą AIDS 
http://www.darzlubie.eu/images/pliki/HIV%20AIDS%20-%20prezentacja.pdf 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje , ze przed zakażenie wirusem chroni 

wyłącznie: 

 Całkowita abstynencja seksualna 

 Trwały związek z jednym, niezakażonym partnerem, oparty na wzajemnej wierności 

Na początku epidemii AIDS chorobę nazywano dżumą XX wieku . Brak wiedzy powodował 

spychanie ludzi zakażonych wirusem na margines życia. Chorzy mieli utrudniony dostęp do 

opieki medycznej, do szkół, spotykali  się z  agresją. Zdobyta wiedza na przestrzeni wielu lat 

udowadnia, ze nosiciele wirusa mogą żyć razem z osobami zdrowymi, przy zachowaniu 

ostrożności. Jest rzeczą oczywistą, że na osobach zakażonych  ciąży obowiązek postępowania 

w taki sposób, by nie narażać nikogo na zakażenie. Właściwa opieka medyczna  w czasie 

bezobjawowym przedłuża znacznie życie osoby zakażonej. Bardzo ważna jest akceptacja tych 

osób w społeczeństwie . Nasza życzliwość może pomóc im przezwyciężyć rozpacz i depresję, 

przywrócić sens życia. Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z 

HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.  

 

http://www.darzlubie.eu/images/pliki/HIV%20AIDS%20-%20prezentacja.pdf

