
Vkz-9-červen 

Zápisy si vytiskněte a nalepte do sešitu nebo opište. Na konci vyplňte a odešlete krátké kontrolní 

cvičení. 

 

Na závěr se budeme zabývat RIZIKY OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCÍ 

 1) CHOROBY PŘENOSNÉ POHLAVNÍM STYKEM: 

1) Bakteriální: 

a) bakteriální vaginóza 

b) syfilis 

c) kapavka  

d) chlamydiové infekce-způsobují až neplodnost 

2) Virové: 

a) Herpes-genitální opar 

b) Lidský papilomavirus-existuje očkování 

c) Hepatitida B, D (žloutenka) 

d) HIV 

3) Paraziti, plísně, prvoci: 

a) veš, svrab 

b) trichomoniáza-původce bičenka poševní 

 

Pohlavní nemoci léčí venerolog.  Šíření pohlavní nemoci je trestné. 

O viru HIV a nemoci AIDS – nezkreslená věda  

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM 

 

2) SEXUÁLNÍ DEVIACE 

Problém současné mládeže je konzumní přístup k sexu, pouhá biologická potřeba. Při střídání 

partnerů můžeme narazit na člověka trpící sexuální úchylkou deviací, což je trvalá potřeba odchylné 

přípravy sexuálního vyvrcholení-orgasmu, např.: 

Exhibicionismus-odchylka u muže, odhalování pohlavního ústrojí před ženami či dětmi 

Voyerismus-potají sleduje objekt při intimních erotických aktivitách-např. koupání, převlékání 

Pedofilie-sexuální orientace na děti 

Fetišismus-zaměřen na určitou část těla, oděvu 

Sadismus-týrání či ponižování druhé osoby působením bolesti 

Masochismus-vzrušuje se tím, že je sám týrána ponižován 

 

3) ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RIZIKA UŽÍVÁNÍ DROG: 

1) ztráta přátel 

2) ztráta zájmů 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM


3) změny nálad 

4) vyloučení ze školy 

5) nesoustředěnost, vyčerpanost 

6) stereotyp denní-sehnat prostředky, drogu 

7) stále větší spotřeba drog 

8) dopouští se krádeže 

9) nemoci, úrazy, trvalé poškození 

10) předávkování 

11) přenos viru HIV – nesterilní injekční stříkačky a jehly 

 

 

4) SPORT A DOPING 

- zvláštní typ zneužívání drog 

- setkáváme se s ním většinou ve vrcholovém sportu 

- je to užívání prostředků ke zvýšení tělesné a duševní kondice 

- má vždy závažné zdravotní dopady, někdy i s následkem smrti 

- etický problém-čestný člověk se nemůže opravdu radovat z vítězství, které získal za použití 

zakázaných látek 

 

 

5) Po přijímacích zkouškách odešlete nejpozději do 15.6. správně zařazená slova ze 

závěrečného cvičení ve formě přílohy s názvem Láska_tvoje iniciály na mail: 

novakblanka@seznam.cz Stačí pouze 5 slov pod sebou ve správném pořadí nebo ofoťte. 

 

ZÁVĚREČNÉ CVIČENÍ: 

 

 

 

6) O této problematice by se samozřejmě dalo diskutovat více. Přeji vám ať v životě potkáte 

toho správného partnera, ať projdete životem ve zdraví a vyhnete se všem nástrahám. 

Krásné prázdniny! 

mailto:novakblanka@seznam.cz

