6. РАЗРЕД ( 25.05-29.05.2020.)
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:

Зависнпст пд алкпхпла - узрпци и ппследице (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
-

Наушимп кпји су узрпци настанка зависнпсти пд алкпхпла;
Схватимп какп кпнзумираое алкпхпла утише на нащ прганизам;
Схватимп какп мпже да се ппмпгне пспбама кпје развију зависнпст пд
кпнзумираоа алкпхпла.

Кључни ппјмпви на кпје треба да пбратите пажоу:
Алкпхпл – дпбија се из щећера кпји се налази у впћу и житарицама. Главни је састпјак
неких пића кап щтп су винп, пивп итд. У нещтп другашијем пблику алкпхпл се кпристи за
дезинфекцију, шищћеое радних ппврщина итд.

Слика бр. 1 – медицински алкпхпл кпји се упптребљава за дезинфекцију

Дејствп алкпхпла на прганизам – алкпхпл се из усне дупље, желуца и црева упија и
пдлази у крв, а путем крви дплази дп мпзга па такп утише на наще ппнащаое. У маоим
кплишинама кпнзумираое алкпхпла дпвпди дп:


немпгућнпсти правилнпг расуђиваоа и дпнпщеоа пдлука,



неадекватне кппрдинације ппкрета и мптприке,



Смаоеоа реагпваоа на дражи из сппљащое средине (ппијенпст, тј. припитпст).

Слика бр. 2 – Ппследице и стаоа накпн кпнзумираоа алкпхпла

У већим кпличинма кпнзумираое алкпхпла дпвпди дп:


ппјаве стаоа пијанства (алкпхплисанпг стаоа),



птежанпг кретаоа, гпвпра, губљеое равнптеже, кап и смаоене сппспбнпсти вида,



ппспанпсти, раздражљивпсти и лпщег распплпжеоа,



трпваоа и ппвраћаоа,



успправаоа рада срца и дисаоа, губитка свести, па шак и дп смрти.

Мамурлук – стаое
дехидратацијпм итд.

накпн

ппијаоа,

карактерисанп

главпбпљпм,

мушнинпм,

Алкпхплизам – једна пд најраспрпстраоенијих бплести зависнпсти кпја настаје кап
ппследица свакпдневнпг кпнзумираоа алкпхплних пића. Карактерище је немпгућнпст
кпнтрплисаоа унпса кплишине алкпхпла.
Апстинентска криза – стаое када алкпхплишар ппкуща да престане да кпнзумира алкпхпл.
Карактерищу га: напетпст, дрхтавица, презнпјаваое, узнемиренпст, бплпви, ппјашана
жеља за узимаоем алкпхпла итд.
Штетнпст алкпхпла – утише на пбпљеваое разних пргана кап щтп су јетра, панкреас,
мпзак, црева, срце итд.

Слика бр. 3 – Штетнп дејствп алкпхпла

Лечеое пспба зависних пд кпнзумираоа алкпхпла – ппд надзпрпм уз ппмпћ лекара и
психплпга, најбпље у бплницама, али ппстпје и групе кпје се баве пружаоу ппдрщке
пспбама кпје су рещиле да престану да кпнзумирају алкпхпл.

Слика бр. 4 – Групна терапија

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (262. - 265. страна),
ПТТ презентација: https://www.slideshare.net/dancenatasa/alkoholizam-28701809
Видеп материјал: https://www.youtube.com/watch?v=KvFaRFJxu4k

ЗАДАЦИ:
Драга децп, првп прпшитајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са кљушним
ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. Градивп кпје сте ппгледали ппкущајте да
украткп препришате какп бисте прпверили да ли сте га разумели. Акп ппстпји нещтп да
није јаснп у вези лекције будите слпбпдни да нас кпнтактирате. Наппмиоемп да НЕМАТЕ
ДПМАЋИ ЗАДАТАК из пве лекције.
У наредним данима биће уписане ппследое пцене у електрпнски дневник, а пптпм ће,
такпђе у наредним данима свакп пд вас дпбити предлпг закљушне пцене. Имајте у виду да
се све пцене уписане у дневник, какп у првпм, такп и у другпм пплугпдищту, рашунају.
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