BÀI 7 GỒM 3 TIẾT
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PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
TUẦN 32
Tiết 1: Hiểu biết cơ bản về ma túy
*Mục đích, yêu cầu:
- Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dầu hiệu nhận biết.
- Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
- Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy: không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất
giấu hoặc mua bán ma túy. Biết thương yêu thông cảm và chia sẻ với những người nghiện ma túy.

*Nội dung bài học:
1. Khái niệm chất ma túy
(Học sinh nghiên cứu tài liệu SGK trang 91-92)
Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, được
quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành, các chất này khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ
làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý, có thể dẫn đến nghiện và từ đó gây tác hại về nhiều mặt
đối với xã hội.
2. Phân loại chất ma túy
(Học sinh nghiên cứu tài liệu SGK trang 92-93)
a. Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy: chia thành 3 nhóm chất ma túy
- Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên
- Chất ma túy bán tổng hợp
- Chất ma túy tổng hợp
b. Phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc hóa học của chất ma túy
c. Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng: chia làm 2 nhóm cơ bản
- Nhóm chất ma túy có hiệu lực cao
- Nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp
d. Phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm, sinh lí người sử dụng
- Nhóm chất ma túy an thần (thuốc phiện, morphine, heroine,..)
- Nhóm chất ma túy gây kích thích (cocaine, amphetamine,..)
- Nhóm chất ma túy gây ảo giác (cần sa, lysergide,..)

3. Các chất ma túy thường gặp
a. Nhóm chất ma túy an thần
b. Nhóm chất ma túy gây kích thích
c. Nhóm chất ma túy gây ảo giác
*Củng cố kiến thức:
1. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong danh mục
do Chính phủ ban hành là chất gì?
a. Là chất gây nghiện, chất hướng thần
b. Chất kích thích, khi dùng nhiều thần kinh sẽ bị tê liệt
c. Tất cả các chất nào mà khi dùng sẽ bị say như say rượu
d. Chất gây tâm lí hoang mang, ảo tưởng, khi dùng sẽ nghiện

2. Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào?
a. Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp
b. Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên
c. Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học
d. Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên
3.Heroin là chất ma túy được điều chế như thế nào?
a. Cho Morphine tác dụng với anhydric axêtic
b. Cho Morphine tác dụng với nước sôi để nguội
c. Cho Morphine tác dụng với phèn chua
d. Cho Morphine tác dụng với axít béo

Bài 7: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG
PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
TUẦN 33
Tiết 2: Tác hại của tệ nạn ma túy
*Mục đích, yêu cầu:
- Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dầu hiệu nhận biết.
- Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
- Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy: không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất
giấu hoặc mua bán ma túy. Biết thương yêu thông cảm và chia sẻ với những người nghiện ma túy.
1. Tác hại của ma túy đối với người sử dụng
a. Gây tổn hại về sức khoẻ:
- Hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, các bệnh về da, làm suy giảm chức năng thải độc, hệ thần,
nghiện ma tuý dẫn đến tình trạng suy nhược toàn thân, suy giảm sức lao động.
- Nghiện ma tuý dẫn đến tình trạng nhiễm độc ma tuý mãn tính, suy nhược toàn thân, ngư ời gầy
gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước da tái xám, dáng đi xiêu vẹo, cơ thể gầy đét do suy kiệt
hoặc phù nề do thiếu dinh dưỡng, rối loạn nhịp sinh học, thức đêm ngủ ngày, sức khoẻ giảm sút rõ
rệt.
- Người nghiện ma tuý bị suy giảm sức lao động, giảm hoặc mất khả năng lao động và khả năng
tập trung trí óc. trường hợp sử dụng ma tuý quá liều có thể bị chết đột ngột.
b. Gây tổn hại về tinh thần: Các công trình nghiên cứu về người nghiện ma tuý khẳng định rằng
nghiện ma tuý gây ra một loại bệnh tâm thần đặc biệt. Người nghiện thường có hội chứng quên, hội
chứng loạn thần kinh sớm (ảo giác, hoang tưởng, kích động...) và hội chứng loạn thần kinh muộn
(các rối loạn về nhận thức, cảm xúc, về tâm tính, các biến đổi về nhân cách đặc tr ng cho ng ời
nghiện ma tuý). Ở trạng thái loạn thần kinh sớm, người nghiện ma tuý có thể có những hành vi
nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.
c. Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình: Sử dụng ma tuý tiêu tốn nhiều tiền bạc.
Khi đã nghiện, Người nghiện luôn có xu hướng tăng liều lượng dùng, chi phí về tiền của ngày càng
lớn, dẫn đến họ bị khánh kiệt về kinh tế.
* Về nhân cách: Sử dụng ma tuý làm cho người nghiện thay đổi trạng thái tâm lý, sa sút về tinh
thần. Họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân, bạn bè tốt. Khi đã lệ

thuộc vào ma tuý thì nhu cầu cao nhất đối với người nghiện là ma tuý, họ dễ dàng bỏ qua những
nhu cầu khác trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu bức bách về ma tuý của bản
thân, họ có thể làm bất cứ việc gì kể cả trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, thậm chí giết người, miễn là
có tiền mua ma tuý để thoả mãn cơn nghiện. Hành vi, lối sống của họ bị sai lệch so với chuẩn mực
đạo đức của xã hội và luật pháp. Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình
2.Tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế:
- Hàng năm Nhà nước phải chi phí hàng ngàn tỷ đồng cho việc xóa bỏ cây thuốc phiện, cho công
tác cai nghiện ma tuý, công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.
- Làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội cả về số lượng và chất lượng; làm cho
thu nhập quốc dân cũng giảm, chi phí cho dự phòng và chăm sóc y tế lại tăng.
- Ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài, khách du dịch.
3.Tác hại của tệ nạn ma tuý đối với trật tự an toàn xã hội.
- Tệ nạn ma túy là nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình tội phạm trong nước gây ảnh
hưởng đến an ninh trật tự (trộm, cướp, buôn bán ma túy, buôn bán người, khủng bố...);
- Tệ nạn ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh, phát triển các tệ nạn xã hội khác (mại dâm, cờ
bạc...)
* Củng cố kiến thức:
Học sinh xem video sau:
https://www.youtube.com/watch?v=SVbHyeWacFM
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TIẾT 3
HS thảo luận nhóm tìm ra
1. Dấu hiệu của HS nghiện ma túy
2. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH HKII
CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN LÍ THUYẾT
Câu 1: Trình bày mục đích, nguyên tắc băng vết thương.
Câu 2: Nêu các biện pháp để phòng và cấp cứu ban đầu khi bị điện giật.
Câu 3: Phân biệt triệu chứng bong gân và sai khớp. Nêu các biện pháp cấp cứu ban đầu bong gân.
Câu 4: Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai.
Câu 5: Nêu một số biện pháp phòng tránh bom, đạn thông thường.
DẶN DÒ: HS làm bài ra giấy rồi nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp bài và nộp lại cho
GVBM đứng lớp khi đi học lại.

