Lekcja nr 7 pn. Z czym wracamy z wakacji? WZW typu A- 7s
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
WZW typu A wirusowe zapalenie wątroby typu A „choroba brudnych rąk” jest wywołana przez
wirusa HAV (Hepatitis A Virus). W Polsce jedynym rezerwuarem wirusa jest człowiek. Swoim
zasięgiem obejmuje wszystkie regiony świata. Jednak najczęściej do zakażenia dochodzi
w regionach o złym stanie sanitarnym, wśród osób nieprzestrzegających higieny, w krajach
Afryki, Ameryki Południowej i Centralnej, Azji, Europy Wschodniej oraz Europy Południowej.
Choroba rozprzestrzenia się drogą pokarmową, przez zakażoną żywność (warzywa, owoce,
owoce morza), skażoną wodę odchodami zakażonej osoby wirusem HAV. Do zakażenia może
dojść również w mniejszym stopniu w drodze kontaktu bezpośredniego z chorą osobą,
kontaktu seksualnego lub drogą krwi. Do objawów choroby można zaliczyć: zgaga, wzdęcia,
odbijanie, objawy grypopodobne. Kolejnym etapem może być wystąpienie żółtaczki
(żażółcenie powłok skóry, gałek ocznych, ściemnienie koloru moczu). Objawy i ciężki przebieg
choroby są częstsze u osób dorosłych niż u dzieci. WZW typu A u małych dzieci do 5 roku życia
przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Człowiek uodparnia się po przechorowaniu.
Źródła wirusa HAV:


Zakażona woda pitna (również kostki lodu)



Zanieczyszczone warzywa, owoce



Źle przygotowana żywność (obróbka termiczna)

Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A:


Szczepienia ochronne



Higiena rąk szczególnie przed jedzeniem, przygotowaniem posiłków, po wyjściu
z toalety



Obróbka termiczna żywności



Profilaktyka w podróży (picie wody butelkowanej, mycie warzyw, owoców)

Szczepienia przeciw WZW typu A zalecane:


Osoby podróżujące na tereny o wysokiej endemiczności



Osoby z bliskiego kontaktu z chorymi na WZW typu A



Pracownicy ochrony zdrowia



Pracownicy zakładów oczyszczania i kanalizacji



Osoby zatrudnione w zakładach produkcyjnych żywność i wodę pitną



Osoby z przewlekłymi chorobami wątroby



Osoby pracujące w żłobkach, przedszkolach, szkołach

2. Temat lekcji: 7s: Z czym wracamy z wakacji? WZW typu A
Cel ogólny:


Uświadomienie występowania różnych czynników chorobotwórczych w podróży



Utrwalenie nawyków profilaktyki zatruć pokarmowych w tym WZW typu A

Cele szczegółowe- uczeń zdobywa umiejętność:


Wyjaśnia dlaczego w podróży jest narażony na czynniki chorobotwórcze



Wymienia skład apteczki, którą należy zabrać przed każdą podróżą



Opisuje metody zapobiegania zatruciom pokarmowym (w tym WZW typu A)

Metody Pracy:


Pogadanka



Praca w grupie

Formy pracy:


Indywidualna



Grupowa

Pomoce dydaktyczne:


Kredki



Arkusze papieru A3

Plan zajęć:
Nauczyciel wyjaśnia, że temat lekcji będzie nawiązywał do podróży/ wakacji. Pyta dzieci gdzie
jeżdżą na wycieczki. Mówi, że w czasie podróży nie tylko tych dalekich, jesteśmy bardziej
narażeni na choroby zakaźne. Pierwszym powodem jest to, że w różnych regionach występują
różne choroby. Pyta dzieci czy znają przykłady chorób, które nie występują w Polsce (wymienia
malarie, żółtą gorączkę- Afryka). Nauczyciel wyjaśnia, że nie tylko w dalekich podróżach
jesteśmy bardziej narażeni na choroby. Tłumaczy, że Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A
(choroba brudnych rąk, zatrucie pokarmowe) występuję wszędzie. W zależności od stanu
sanitarnego kraju i dbania jego mieszkańców o higienę jesteśmy bardziej lub mniej narażeni
na zakażenie wirusem wywołującym tę chorobę.
Nauczyciel tłumaczy, że WZW typu A jest przykładem choroby podróżnych, przenosi się drogą
pokarmową, więc przez spożycie zanieczyszczonej wody, nieumytych warzyw, owoców lub źle
przygotowanych produktów wymagających odpowiedniej obróbki termicznej. Wyjaśnia
metody zapobiegania zakażenia: higiena rąk szczególnie przed spożyciem i przygotowaniem
posiłków, po skorzystaniu z toalety, szczepienie ochronne. Wymienia objawy: wzdęcia, zgaga,
objawy grypopodobne, żółtaczka (zażółcenie skóry, błon śluzowych, gałek oczu)- karta pracy
7s1.

Nauczyciel wyjaśnia, że przed wyjazdem należy spakować apteczkę, dzieli klasę na 4 osobowe
grupy, każdej rozdaje duży arkusz papieru i kredki. Wyjaśnia, że zadaniem każdej grupy będzie
przygotowanie plakatu apteczki wraz z jej elementami. Pyta dzieci co powinna zawierać
apteczka. Wymienia odpowiednie elementy:


Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne



Środki przeciw biegunce, odwodnieniu



Wapno



Środki przeciw owadom



Bandaż, plastry, jałowe kompresy



Woda utleniona, sól fizjologiczna



Leki łagodzące objawy przeziębienia



Pęseta



Nożyczki



Opaska elastyczna



Preparat na oparzenia



Zapas leków przyjmowanych na stałe



Książeczka Szczepień

Po zakończeniu zajęć Nauczyciel omawia wspólnie z uczniami poszczególne prace, omawiając
czego zabrakło na plakatach, co jest zbędne na podstawie w/w składu apteczki. Nauczyciel
wyjaśnia, że przed daleką podróżą należy udać się do lekarza medycyny podróży, który wyjaśni
metody profilaktyki oraz powie, przed jaką chorobą należy się zaszczepić.

