COMHAD FÍRICÍ:
EACNAMAÍOCHT
BHAILE GCSE:
Bia agus Cothú
Uisce
Torthaí Foghlama:
Ba chóir go mbeadh daltaí ábalta:
• feidhmeanna na hiontógála uisce a mhíniú chomh maith leis na
príomhfhoinsí di agus na moltaí a bhaineann léi a shainaithint;
• tábhacht an hiodráitithe sa chorp a imscrúdú.
Feidhmeanna:
Rialú Teochta:
Cailltear uisce
san allas
Eisfhearadh:
dramhaíl i mún
a bhaint
ar shiúl

Feidhmeanna
Uisce

Bealadh: ailt,
súile, scamhóga
agus croí atá
sláintiúil

Díleá
Sláintiúil:
coisceann
uisce iatacht

Coisceann sé
díhiodráitiú

Nasc le Toradh Foghlama
Mínigh feidhmeanna snáithín agus sainaithin
a phríomhfhoinsí.

1

COMHAD
GCSE EACNAMAÍOCHT
BHAILE: BIA AGUS COTHÚ
FACTFILE:FÍRICÍ:
GCE HISTORY
OF ART / ARCHITECTURE

Foinsí
Is féidir uisce a chaitheamh i líon mór
foirmeacha lena n-áirítear:
• súnna Torthaí;
• caoineoga;
• anraithí;
• deochanna te; tae, caife, seacláid the;
• bainne;
• casaróil;
• tá céatadáin arda uisce i roinnt torthaí (mealbhacán) agus glasraí (soilire).
Moltaí
Baineann cuid mhór ceisteanna leis an méid sreabhán nó uisce atá de dhíth sa chorp ar bhonn laethúil.
Maíonn na moltaí reatha ón British Diabetics Association gur chóir d’fhir 2000 ml sa lá a ól agus gur chóir
do mhná 1600 ml sa lá a ól (www.bda.uk.com). Molann an Eat-Well Guide idir 6 ghloine agus 8 ngloine de
shreabhán sa lá. Is féidir le sreabháin eile seachas uisce, mar a dúradh roimhe seo, a bheith san áireamh
anseo, ach ba chóir a bheith cúramach maidir le deochanna súilíneacha, deochanna súnna agus caoineoga
cionn is go bhfuil saorshiúcraí iontu a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na fiacla agus a bheith ina gcúis
le cáiréas fiacla. (www.nhs.co.uk)
An Tábhacht le Hiodráitiú
Tá uisce ríthábhachtach le bheith beo agus gan iontógáil
laethúil uisce nó sreabháin eile tugann corp an duine
faoi deara go gasta agus tarlaíonn athruithe dá bharr.
Thig le díhiodráitiú éadrom bheith ina chúis le mothú
tarta, tinneas cinn, mearbhlán, méid beag múin a
dhéanamh go minic agus tuirse. (www.nhs.co.uk) Agus
tréimhse fhada ama de dhíhiodráitiú i gceist, thig le
fadhbanna duánacha agus iatacht a bheith mar thoradh
air. Ní mór díhiodráitiú trom a chóireáil ar an toirt. Ar na
siomptóim, tá mothú tuirse nó mearbhaill, mearbhlán,
agus gan mún a dhéanamh ar feadh níos mó ná 8 n-uair
an chloig, cuisle lag nó gasta, taomanna agus leibhéal
íseal comhfhiosachta. Thig leis seo a bheith iontach
contúirteach agus leanaí nó daoine aosta leochaileacha
i gceist. Uaireanta caithfidh an duine atá thíos leis dul
isteach san ospidéal agus cóir leighis a fháil leis an
tsreabhán atá riachtanach a chur ar ais trí dhiltálaire.

IS UISCE É 70% DE CHORP AN DUINE
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Nasc le Toradh Foghlama
Pléigh riachtanais bheathaithe agus chothaithe na
ngrúpaí seo a leanas a bhfuil méideanna difriúla
fuinnimh de dhíth orthu: Daoine a bhfuil stíl
ghníomhach mhaireachtála acu a chuimsíonn spórt
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Tosca a bhfuil tionchar acu ar hiodráitiú

Leibhéal
gníomhaíochta

Aois

Aimsir
Tosca a bhfuil
tionchar acu ar
hiodráitiú

Tinneas

Airde mhór

Ceisteanna Athbhreithnithe
1.		 Luaigh trí shiomptóm de dhíhiodráitiú éadrom
2.		 Liostaigh ceithre fhoinse uisce san aiste bia

Leabharliosta
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/hydration/healthy-hydration-guide.html
http://www.foodafactoflife.org.uk/Sheet.aspx?siteId=19&sectionId=75&contentId=241
https://www.bda.uk.com/foodfacts/fluid.pdf
http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/the-eatwell-guide.aspx
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http://www.nhs.uk/Conditions/Dehydration/Pages/Symptoms.aspx
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