
БОЛЕСТИ, ПРЕНАСЯНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ 
 
ЦЕЛИ: 
След завършване на тази тема, участниците: 
Ще знаят имената на основните болести, пренасяни по 
полов път, как се пренасят, какви са техните симптоми и 
как се лекуват; 
Ще разберат как може да се предотврати пренасянето на 
тези болести. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ: 
Тъй като вероятно участниците Ви не са обвързани във връзки, включващи полово 
общуване, може би не ще е необходимо да отделите много време за обясняване на 
подробностите. 
Все пак, участниците би трябвало да знаят, че заразяването с болести, пренасяни по 
полов път, е риск на половото общуване от всякакъв вид. Те би трябвало да знаят как 
болестите се предават, как това може да се избегне, възможните начини на лечение и към 
кого да се обърнат за помощ, акоимат нужда. 
 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 
Може би бихте използвали таблица със заболяванията, които да бъдат попълнени от 
участниците и/или още една, която вие сте попълнили предварително.  
Хартия, на която участниците да съставят кръстословица на тема разглежданите 
заболявания. 
Бихте могли да набавите книжки и брошури от местното здравно за ведение или лекар за 
участниците, които проявяват по-голям интерес. 
 

СЪВЕТИ КЪМ ВОДЕЩИЯ: 
Опитайте се да представите информацията, колкото е възможно по-интересно. За 
много участници  тя може  да не е приложима  за момента, но трябва да се подчертае, че може 
да се окаже необходима в бъдеще. 
 

ХОД: 
 
1. Обяснете на участниците защо е важно да разберат, че ако се обвържат с полова 
връзка от какъвто и да е вид, те са застрашени да се заразят или да заразят с болестите, 
пренасяни по полов път. Наблегнете, че рискът от заразяване или разпространение на 
тези заболявания се увеличава с нарастване броя на сексуалните партньори. Това е едно 
от съображенията, които трябва да имат предвид когато решат да имат полови контакти. 
Споменете, че много хора често не знаят, че имат такова заболяване, ако то протича без 
симптоми или не разбират, че нещо не е в ред с организма им и с начина, по който той 
функционира и че това може да бъде свързано с тези заболявания.  
 



2. Тъй като информацията по тази тема е недвусмислена, Ви предлагаме да заангажирате 
участниците възможно повече. Може да им предоставите дипляна, която проследява 
описанието на тази дейност и да ги помолите да я попълнят, докато Вие говорите или 
след като завършите като преглед на казаното. Вие бихте могли да я попълните преди 
започване на урока, така че да им я раздадете, за да я гледат докато говорите или да я 
използват като резюме след завършване на темата.  
 
3. Проверете какво знаят участниците за всяко заболяване, така че да потвърдите това, 
което знаят и да изясните, ако имат погрешна информация. Дайте им сведения за всяко 
заболяване - какво представлява, как човек може да се зарази, какво е лечението му, 
какви са ефектите за болния, как то може да бъде избегнато. Отделете време за въпроси, 
за да се уверите, че участниците са в състояние да възприемат информацията, която им 
представяте.  
 
4. Накрая може да ги разделите на малки групи и на всяка да поставите задача-тест: да 
съставят кръстословици с названията на болестите и данни за тях като указание. 
 


