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HƯỚNG DẪ HỌC SINH TỰ HỌC  

LỚP 6 

NGOẠI KHÓA VỀ MA TÚY 

 

1. Khái Niệm. 

Ma túy là các chất có khả năng tác động lên hệ thần kinh trung ương,có tác dụng 

giảm đau,gây cảm giác hưng phấn,dễ chịu,dùng nhiều lần sẽ đưa đến tình trạng lệ 

thuộc vào ma túy.  

Tổ chức Y tế thế giới cũng đưa ra khái niệm như sau: “Ma túy là các chất độc,khi 

xâm nhập vào cơ thể sẽ phá hủy các cơ quan nội tạng". 

2. Tác hại của ma túy. 

a. Tác hại đối với cơ thể: 

 - Đối với hệ hô hấp: gây tăng tần số thở trong thời gian ngắn,dùng qua liều ma túy 

sẽ dẫn tới ngừng thở dễ đột tử 

 - Đối với hệ tim mach: ma túy gây co thắt nhịp tim,đau tức ngực,tăng huyết áp. 

 - Đối với hệ thần kinh: sử dụng ma túy gây hứng phấn,giảm đau,ảo giác,dẫn tới lệ 

thuộc vào ma túy. 

 - Đối với hệ sinh dục: giảm khả năng tình dục. 

ngoài ra ma túy còn ảnh hưởng đến tế bào gan,ảo thính,ảo thị.....HIV 

b. Ảnh hưởng đến bản thân: 

- Ma túy làm hủy hoại sức khỏe,mất khả năng lao động,học tập 

- Gây nghiện mạnh,sức khỏe suy giảm,dẫn đến lây nhiễm viêm gan virus B,C,HIV 

- Thoái hóa nhân cách,rối loạn hành vi,lối sống buông thả,dễ vi phạm pháp luật. 

- Mâu thuẫn và bất hòa với mọi người. 

- Mất lòng tin với moi người,dễ bị lợi dụng lôi kéo. 

c. Ảnh hưởng đến gia đình: 
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- Làm tiêu hao tiền bạc của bản thân và gia đình,dẫn đến trộm cắp,vi phạm pháp 

luật. 

- Sức khỏe các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng,giảm sút. 

- Tổn thất về tình cảm trong gia đình và những người xung quanh,gia đình tốn thời 

gian,chi phí điều trị và chăm sóc. 

d. Ảnh hưởng đến xã hội: 

- Gây mất trật tự an toàn xã hội,gia tăng các tệ nạn xã hội. 

- Ảnh hưởng đến đạo đức,danh dự. 

- Ảnh hưởng đến giống nòi. 

- Ma túy là nguồn gốc lan truyền đại dịch HIV, AIDS 

3. Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy. 

- Không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Không tàng trữ,vận chuyển,mua bán liên quan đến ma túy. 

- Khuyên nhủ bạn,người thân không sử dụng ma túy. 

- Học tập nghiên cứu những qui định của pháp luật về công tác phòng chống ma 

túy. 

- Phát hiện người sử dụng phải báo cho người có thẩm quyền. 

- Nâng cao cảnh giác tránh bị đối tượng xấu rủ rê,lôi kéo. 

-Hưởng ứng kí cam kết,không vi phạm pháp luật,không tham gia các tệ nạn xã 

hội(có tệ nạn ma túy) 

Yêu cầu đối với học sinh: 

- Ghi chép bài ma túy vào vở đầy đủ. 

Bài tập về nhà. 

- Dẫn chứng một vài vụ án nhà nước xử lí tội phạm về ma túy. 

 


