7. РАЗРЕД (25.05. – 29.05)
Наставна јединица :

Деликвенција и бплести зависнпсти (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
- Схватимп щта је деликвенција и какп се пна спрешава;
- Наушимп щта су и кпје су бплести зависнпсти;
- Разумемп разлике и слишнпсти између разлишитих бплести зависнпсти;
- Разумемп защтп је битнп не кпнзумирати супстанце кпје изазивају зависнпст.
Кључни ппјмпви у лекцији:
Деликвенција – нестабилнп ппнащаое адплесцената кпје прераста у разлишита кривишна
дела. Неппхпднп је укљушити ппрпдицу, щкплу и пдгпварајуће службе у друщтву какп би
се зауставип и спрешип развпј деликвенције кпд адплсецената.
Бплести зависнпсти – заједнишки назив за бплести настале кпнзумираоем алкпхпла,
дувана и дрпге. Изазивају психишку и физишку зависнпст, а млади људи им нажалпст
најшещће прибегавају из вище разлпга: радпзналпст, утицај врщоака, жеља за
припадаоем групи, дпсада итд.
Пушеое – бплест зависнпсти кпја настаје пущеоем цигарета. Никптин из дувана изазива
психишку и физишку зависнпст, а друге материје дувана кап щтп је нпр. угљен – мпнпксид
(везује се за хемпглпбин и спрешава дппремаое кисепника дп ћелија), или катран дпвпди
дп ппјаве разлишитих пбпљеоа кап щтп су: рак језика, грла или плућа, инфаркт срца,
мпждани удар итд.

Алкпхплизам – бплест зависнпсти кпју изазива кпнзумираое алкпхпла. Алкпхпл се упија
из желуца, црева и пдлази у крв, а делује на мпзак и утише на прпмене у ппнащаоу.
Дугптрајнп кпнзумираое мпже дпвести дп зависнпсти, кап и дп ппјаве пдређених бплести
кап щтп су: цирпза јетре, запаљеое слузпкпже црева и желуца, сршана слабпст, делиријум
тременс (дущевна бплест праћена нпћним трзавицама, презнпјаваоем, халуцинацијама)
итд.

Наркпманија – бплест зависнпсти кпја настаје кпнзумираоем разлишитих дрпга
(марихуана, екстази, херпин, кпкаин). Кприщћеое дрпга мпже да дпведе дп разлишитих
ппремећаја у раду срца, плућа, нервнпг система щтп шестп мпже да резултира и смрћу.

Лечеое бплести зависнпсти – преппрушује се ппд надзпрпм струшнпг лица, ппрпдице, а у
неким слушајевима и ппд надзпрпм лекара и психплпга у бплницама. Лешеое је
дугптрајнп.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (204. -208. страна);
2. ППТ
презентација:
https://www.slideshare.net/ssuserbd3c9a/bolesti-zavisnosti69192873
3. Видеп материјал: https://www.youtube.com/watch?v=xDQN3uOBqIU
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 ме кпнтактирате. Наппмиоен да НЕМАТЕ ДПМАЋИ ЗАДАТАК из пве
лекције!
Данас су уписане све пцене у електрпнски дневник, а наредних дана ће 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.

Ващ наставник

