Kho tài liệu văn học và bài tập làm văn hàng đầu Việt Nam
Baivanhay.com
https://baivanhay.com

Thuyết minh về tác hại của thuốc lá đối với đời sống
con người
Author : Hà Anh
Đề bài: Em hãy thuyết minh về tác hại của thuốc lá đối với đời sống của con
người.

Vấn đề phổ biến và đang được mọi người quan tâm nhất hiện nay đó là tác hại của thuốc lá
đối với đời sống của con người.
Như chúng ta đã biết, việc hút thuốc lá đang diễn ra hàng giờ, hàng ngày trên thế giới. Họ
hút thuốc lá ở mọi lúc mọi nơi, không phân biệt chỗ nào. Mỗi người đàn ông họ luôn cho rằng
hút thuốc lá là thể hiện mình là một người có đẳng cấp. Một gói thuốc khoảng từ 10 đến 20
ngàn đồng, họ tiếc với những thứ khác còn với thiếc lá thì không. Việc hút thuốc lá đã được
khoa học chứng minh, thuốc lá với 4000 chất độc hại trong đó có chất nicotin một trong
những chất độc hại nhất là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi.Thuốc lá là một trong
những chất gây nghiện, hút lần một sẽ có lần hai, lần ba, từ đó tạo thành thói nghiện và
không bỏ được. Nhiều bạn trẻ bây giờ rất thích đua đòi, ham chơi, sa vào các tệ nạn xã hội
trong đó có tệ nạn hút thuốc lá. Tình trạng hút thuốc lá diễn ra khắp mọi nơi, kể cả trường
học. Học sinh hiện nay chỉ mới học lớp 6, lớp 7 là tập tành hút thuốc, cứ đến giờ ra chơi thì lại
rủ nhau vô phòng vệ sinh để hút. Đến lớp sớm rồi rủ nhau cùng hút, các bạn ấy cứ nghĩ như
vậy mới là đàn ông thực thụ, thích thể hiện trước mọi người nhưng lại không bao giờ nghĩ đến
tác hại mà thuốc sẽ gây ra cho mình ghê gớm như thế nào.
Hằng năm, có đến hàng triệu người chết do thuốc lá gây ra. Hút thuốc gây ra các bệnh như
ung thư phổi, bệnh lao,… nó có sức tàn phá đến cơ thể của con người rất ghê gớm. Nguyên
nhân dẫn đến tình trạng hút thuốc ngày càng tăng cao là do chính bản thân con người không
ý thức được, phần lớn do thiếu sự quan tâm của gia đình nên khiến các bạn trẻ bây giờ sa vào
tệ nạn thuốc lá. Khi đã nghiện thuốc thì sẽ tìm đủ mọi cách để có thuốc hút. Ăn trộm, ăn cắp
để có được tiền thỏa mãn được cơn thèm khát. Thậm chí còn giết cả cha cả mẹ người thân
trong gia đình để chiếm đoạt tài sản. Điều này thật kinh khủng có đúng không? Trên các
trang mạng hiện nay đăng rất nhiều tin về việc con trẻ giết bà, giết mẹ để lấy tiền đi hút
thuốc. Trên mỗi vỏ bao thuốc lá đều có dòng chữ “Thuốc lá có hại cho sức khoẻ” vậy mà bất
chấp điều cảnh báo ấy,người ta vẫn hút thuốc.Hút đến vàng răng,vàng cả ngón tay cầm
thuốc,hơi thở hôi đến khó chịu với những người xung quanh. Hút thuốc không chỉ có hại cho
người hút mà nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh,khói thuốc lan trong không khí
khiến họ cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
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để ngăn chặn việc hút thuốc lá?Có lẽ cần tuyện truyền
nhiều hơn về tác hại của nó trên các phương tiện thông tin đại chúng. Coi việc hút thuốc lá là
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hành vi không đẹp bởi nó là biểu hiện của nghiện ngập và của những con người dễ bị chi
phối.Và yếu tố quan trọng nhất là tự bản thân phải ý thức cao, chủ động không tiếp cận với
thuốc lá để giữ gìn,bảo vệ sức khoẻ của chính mình và những người thân trong gia đình
mình.
Xã hội ngày càng phát triển khiến con người không mấy bận tâm về tình trạng hút thuốc lá
này. Thuốc lá có hại đến như vậy. Vậy chúng cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này? Có lẽ
ta nên tuyên truyền tác hại của việc hút thuốc này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của chính bản thân mỗi chúng ta.Hãy cùng nhau
"Nói không với thuốc lá" nào!
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