7. РАЗРЕД (11.05. – 15.05)
Наставна јединица :

Ппшетак пплнпг живпта, кпнтрацепција; Сексуалнп пренпсиве бплести (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
- Схватимп да ранп ступаое у сексуалне пднпсе мпже имати негативне ппследице
пп здравље и ментални развпј,
- Наушимп кпја кпнтрацептивна средства ппстпје и какп се кпристе у циљу защтите
пд нежељене труднпће и пплнп пренпсивих бплести,
- Схватимп щта знаши ризишнп ппнащаое,
- Наушимп најшещће пплнп пренпсиве бплести какп би били свесни неппхпднпсти
шуваоа здравља.
Кљушни ппјмпви у лекцији:
Ранп ступаое у пплне пднпсе – ппдраумева ступаое у пднпсе пре пптпунпг психишкпг и
физишкпг сазреваоа пспбе. Честп је праћенп низпм прпблема кап щтп су: сексуалнп
пренпсиве бплести, нежељена труднпћа, разпшареое итд.
Кпнтрацепција – скуп мера, ппступака и метпда кпјима се прибегава у циљу спрешаваое
нежељене труднпће и пренпщеоа пплних бплести. Ппстпји некпликп типпва защтите:
1. Механишка защтита:
 Кпндпм (презерватив) – средствп направљенп пд латекса или гуме
кпје се ставља на мущки пплни прган и шини најбпљу защтиту какп пд
труднпће такп и пд сексуалнп пренпсивих бплести.
 Спирала – средствп кпје се ппставља у материцу, направљенп је пд
пластике са дпдаткпм бакра и сребра и щтити пд нежељене
труднпће.
 Дијафрагма – танка гумена капица кпја се ставља у вагину да затвпри
грлић материце. Штити пд нежељене труднпће.

Слика бр. 1 - Презерватив

Слика бр. 2 – Спирала

Слика бр. 3 – Дијафрагма

2. Хемијска защтита – кприщћеое разлишитих хемијских средстава (пена, гелпва,
паста) пре пплнпг пднпса. Ова средства парализују сперматпзпиде щтп спрешава
пплпђеое, али не щтите пд пплнп пренпсивих бплести.

3. Биплпщка защтита – кпнтрацептивна средства на бази хпрмпна. Штите пд
нежељене труднпће али не щтите пд пренпщеоа пплнп пренпсивих бплести.
Сексуалнп пренпсиве бплести – бплести кпје се пренпсе тпкпм сексуалнпг пднпса без
кприщћеоа адекватне защтите када је један пд партнера већ заражен. Узрпшници
сексуалнп пренпсивих бплести мпгу бити:
1. Бактерије:
 Хламидија – изазива хламидијазу. Најшещће не изазива никакве симптпме
али мпже да дпведе дп упале грлића материце кпд жена, упале мпкраћне
цеви кпд мущкараца и дп стерилитета кпд пба ппла.
 Гпнпкпк – изазива гпнпреју (трипер или капавац). Знаци бплести су жути или
бели секрет непријатнпг мириса из вагине, пешеое и бпл тпкпм мпкреоа
кпд жена, густе жуте или беле капљице из пениса, пецкаое и бпл тпкпм
мпкреоа кпд мущкараца. Акп се не леши мпже изазвати кпжна пбпљеоа,
бплести срца, стерилитет итд.
 Триппнема – изазива бплест сифилис. Бплест се исппљава у вище фаза, а
акп се не леши мпже дпвести дп пщтећеоа срца, мпзга, па шак и дп смрти.

Слика бр. 4 – сифилис (промене на кожи)

2. Вируси:
 Хумани папилпма вирус (ХПВ) – преппзнаје се пп ппјави брадавица
(кпндилпма) на пплним прганима и регији пкп пплних пргана. Честп прплази
без икаквих симптпма, а лек не ппстпји. Једина защтита је примаое
вакцине пре ступаоа у сексуалне пднпсе.

Слика бр. 5 –ХПВ вирус (брадавице на кожи)



Генитални херпес – изазива ппјаву мехурића или пликпва на пплним
прганима или уснама. Вирус увек пстаје у телу и накпн ппвлашеоа пликпва
са кпже и слузпкпже. Пликпви мпгу с времена на време ппнпвп избити пп
кпжи и слузпкпжи.

Слика бр. 6 – Генитални херпес (промене на кожи и слузокожи полних органа)



Хепатитис Б – изазива запаљеое јетре кпје мпже да дпведе дп цирпзе јетре
или ппјаве рака јетре. Не ппстпје лекпви, имуни систем мпже сам да унищти



вирус али се тп кпд пкп 10% заражених не дещава. Ппстпји вакцина кпја се
прима пп рпђеоу и у пснпвнпј щкпли и кпја пружа защтиту.
ХИВ вирус – изазива бплест СИДУ (АИДС). Вирус се пренпси незащтићеним
сексуалним кпнтактпм и има дуг перипд инкубације. Не изазива никакве
симптпме шак и пд 5 дп 10 гпдина. Накпн тпга се развија СИДА и пбплели
губе сппспбнпст имунпг пдгпвпра на све друге патпгене са кпјима дплазе у
кпнтакт. Заврщава се смрћу. Лек не ппстпји, кап ни вакцина, али данас
ппстпји ппсебна антиретрпвирална терапија кпја кпд ХИВ ппзитивних пспба
прпдужава перипд инкубације и држи вирус ппд „кпнтрплпм“ не
дпзвпљавајући му да дпведе дп СИДЕ тј. прпдужавајући тај перипд.

3. Гљивице:
 Кандида – дпвпди дп ппјаве кандидијазе. Напада кпжу, усну дупљу, пплне
пргане, нпкте. Леши се антимикптицима (препаратима прптив гљивица).

Слика бр. 7 – Кандидијаза језика и усне дупље

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (210. -216. страна);
2. Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3; Видеп материјал:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1446722/531/os7-biologija-kontracepcija-i-polnoprenosive-bolesti
3. ППТ
презентација:
https://www.slideshare.net/zikidam/polno-prenosive-bolestipowerpoint
ЗАДАЦИ:
Драга децп, првп прпшитајте и ппслущајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са
кљушним ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. У циљу прпвере усвпјених знаоа,
пдгпвприте на питаоа из учбеника (212. страна, шетири питаоа и 216. страна, пет питаоа,
укупнп девет питаоа).
Питаоа и пдгпвпре из учбеника урадити у Wordu или у свесци (писати уреднп и сликати рад такп
да слике не буду мутне). Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Задатке ппслати на
мејл nastavnikbojan@gmail.com дп среде 20.05.2020. Навести у наслпву име и презиме ушеника и
пдељеое. За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

