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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Medical matters
Cúrsaí leighis
Tagann tinneas orainn go léir ó am
go ham ach tá an t-ádh orainn go
bhfuil dochtúirí, ospidéil agus leigheas
nua-aimseartha againn chun aire a
thabhairt dúinn. Níos mó ná 2000
bliain ó shin, rinne na Gréagaigh agus
na Rómhánaigh staidéar ar thinnis i slí
eolaíoch (scientific) agus d’fhoghlaim
siad a lán rudaí fúthu, ach roimhe sin
d’úsáid daoine draíocht nuair a bhí siad
ag plé le tinnis.
Ach cé go raibh staidéar eolaíoch
déanta ag na Gréagaigh agus ag na
Rómhánaigh ar thinnis, thóg sé tamall
fada eile ar dhaoine foghlaim faoi
fhrídíní (germs), m.sh baictéir agus víris.

Is iad frídíní is cúis le tinnis éagsúla ar
fud an domhain. Ceapann eolaithe gur
bhaictéir ba chúis leis an bPlá Mhór a
bhuail an Eoraip i lár an ceathrú chéad
déag. Ach nuair a mharaigh an Phlá
Mhór idir 75 milliún agus 200 milliún
duine, ní raibh a fhios ag dochtúirí cad
ba chúis léi ná conas déileáil léi.
Sa naoú céad déag, fuair eolaí
darbh ainm Louis Pasteur amach gur
leath (spread) baictéir galair. Ba as an
bhFrainc do Pasteur. Fuair sé amach
gur mharaigh teas baictéir dochracha
(harmful) i leacht nuair a d’fhiuch (boil)
sé an leacht. Féach ar thaobh cartáin
an chéad uair eile a ólfaidh tú bainne.

Feicfidh tú an focal ‘paistéartha’ nó
‘pasteurised’ air. Ciallaíonn an focal sin
gur téadh (was heated) an bainne go
teocht (temperature) áirithe go dtí gur
mharaigh an teocht baictéir dhochracha
a dhéanfadh tinn tú. Le blianta anuas tá
eolaithe ag forbairt (developing) drugaí
antaibheathacha, m.sh. peinicillin,
agus troideann na drugaí sin in aghaidh
baictéar.
Tá víris níos lú arís ná baictéir. Tá
siad chomh beag sin nach féidir iad
a fheiceáil faoi ghnáthmhicreascóp.
Cuir ponc ar leathanach. D’fhéadfadh
na milliúin víreas maireachtáil ar an
bponc sin. Víris éagsúla is cúis le

tinnis i ndaoine amhail slaghdáin,
fliú, fliú na muc agus fliú na n-éan.
Nuair a leathann víreas chuig a lán
tíortha, deirimid go bhfuil paindéim
(pandemic) ann.
Cosnaíonn vacsaíní muid ar
ionfhabhtú (infection) víris. Seans maith
go raibh vacsaíní agat féin. Cuir ceist
sa bhaile agus faigh amach.
San eagrán seo d’Eureka,
foghlaimeoidh tú faoi na gnáthfhrídíní a
thugann tinnis, m.sh. an slaghdán agus
an fliú, dúinn. Gheobhaidh tú leideanna
freisin conas na tinnis seo a sheachaint
(avoid). Inseoimid duit freisin faoi
chúrsaí leighis san am atá le teacht.

Dia leat!

De ghnáth, má tá slaghdán nó fliú ag teacht ort, tosóidh tú ag ligean
sraotha (sneezing) ar dtús. Seans go dtiocfaidh droch-chasacht ort
freisin. Ní rud deas é bheith ag ligean sraotha ná ag casacht, ach is
bealaí iad chun na frídíní a dhíbirt as do chorp. Mar sin, clúdaigh do
bhéal agus do shrón i gcónaí le ciarsúr nó le ciarsúir páipéir nuair a
bheidh tú ag ligean sraotha nó ag casacht – mura ndéanfaidh tú é sin,
gheobhaidh duine éigin eile do chuid frídíní!
Tá comharthaí eile ann go bhfuil an fliú ag teacht ort, is iad sin, teas
agus fiabhras (fever). Arís, seo bealach eile a dtroideann do chorp in
aghaidh tinnis – cabhróidh sé má tá teocht do choirp beagáinín ard. Fiú
in aimsir fhuar, is é 37° an gnáth-theocht coirp a bhíonn agat. Nuair a
deir duine go bhfuil ‘teocht ort’, ciallaíonn sé go bhfuil teocht do choirp
níos airde ná 37°C. Má bhí tú tinn, ar léigh aon duine teocht do choirp?
Is féidir teirmiméadair speisialta a fháil chun teocht coirp a thomhas. Tá
ceann díobh le feiceáil sa phictiúr seo.

Fiabhras

Bain triail as an ngníomhaíocht seo go bhfeicfidh tú cé chomh te agus
atá 37°C.
AIRE: Ní hionann an teirmiméadar alcóil a úsáideann tú sa seomra
ranga agus an ceann le haghaidh teocht coirp. Ná cuir teirmiméadar
alcóil i do bhéal. Ní gá an teirmiméadar seo a chroitheadh sula
n-úsáidfidh tú é. Iarr ar do mhúinteoir cabhrú leat leis an uisce te.
Bunábhair:
• Teirmiméadar alcóil
• Crúiscíní nó coimeádáin (containers) phlaisteacha
• Uisce (buacaire te agus buacaire fuar)
• Páipéar agus peann luaidhe chun na torthaí a thaifeadadh
Treoracha:
1. Tomhais teocht an uisce as an mbuacaire fuar. Cad í an teocht í?
2. Rith an t-uisce as an mbuacaire te ar feadh cúpla nóiméad. Ansin,
tomhais teocht an uisce as an mbuacaire te. Cad í an teocht í?
3. Go cúramach, cuir cuid den uisce fuar isteach i leathchupán uisce
the. Measc é. Tomhais an teocht arís. An bhfuil sí gar do 37°C?
4. Mura bhfuil an teocht gar do 37°C, cad a chaithfidh tú a
dhéanamh? (Leid: b’fhéidir go mbeidh ort breis uisce a chur
isteach.)
5. Nuair atá tú cinnte go bhfuil teocht 37°C ag an uisce, cuir do mhéar
isteach agus mothaigh é. An mothaíonn an t-uisce te nó fuar?

Plandaí agus cúrsaí leighis

Bíonn orainn uile cógais leighis a cheannach ó am go ham. Seans maith gur
tháinig cuid de na cógais leighis sin ó phlanda. Tá baint ag plandaí le ceathrú de
na cógais oidis (prescriptions) a fhaighimid. Go dtí seo, ní raibh deis ag eolaithe
ach codán an-bheag de phlandaí an domhain a scrúdú chun a fháil amach an
mbeadh leigheas iontu.
Leis na mílte bliain, d’úsáid daoine plandaí chun tinnis a leigheas. D’oibrigh
roinnt de na plandaí agus úsáidimid iad go fóill inniu. Plandaí eile, níor oibrigh
siad. Seo liosta de cheithre phlanda a bhfuil baint acu le leigheas. Cé acu ceann
atá corr?
An lus mór (foxglove): chun déileáil le galar croí
Oinniún:
chun déileáil le maoile (baldness)
An tsaileach (willow): tá sí in úsáid in aspairín chun tinneas cinn
agus fiabhras a leigheas
An tIúr (yew):
tá na duilleoga in úsáid i ndrugaí chun déileáil
le hailse (cancer).

An bhfuil sé éasca
frídíní a leathadh?

Léigh tú cheana féin gur féidir frídíní a leathadh má dhéanann tú
casacht nó má ligeann tú sraoth. Éiríonn le frídíní dul i ngach áit – fiú
ar do lámha. Bíonn siad chomh beag sin nach mbíonn a fhios againn
go bhfuil siad ann. Cabhróidh an ghníomhaíocht seo leat a thuiscint cé
chomh héasca agus atá sé frídíní a leathadh.
Bunábhair:
•

Marcóir feilte nó péint in-nite (washable)

Treoracha:
1.

Roinn an rang i ngrúpaí.

2.

Roghnaigh cé hé an chéad duine – beidh na frídíní ar lámha an
duine seo.

3.

Úsáideann an duine seo an marcóir / an phéint chun dath a chur ar
bhos a láimhe.

4.

Lig ort gurb é an dath seo na frídíní – ar ndóigh, tá frídíní
dofheicthe (invisible).

5.

Bí cúramach – ná cuir lámh ar do chuid éadaí.

6.

Croitheann an chéad duine lámh le gach duine sa ghrúpa.

7.

Féach ar do lámh.

8.

Cé mhéad duine a bhfuil dath (frídíní) acu ar a lámh?

9.

Anois, croith lámh le duine as grúpa eile.

10. An leathann na ‘frídíní’?
Pléigh:
Cé chomh héasca agus atá sé frídíní a leathadh ó dhuine go duine?
Conas a d’fhéadfá líon na bhfrídíní ar do lámha a laghdú?

Nigh do chuid lámh –
faigh réidh leis na frídíní!

An éiríonn tú bréan de nuair a bhíonn daoine i gcónaí ag rá leat do
chuid lámh a ní? B’fhéidir go n-éiríonn, ach tá a fhios agat anois cé
chomh héasca agus atá sé frídíní a leathadh. Is fiú a fháil amach conas
a chabhraíonn níochán lámh leat. Deir eolaithe linn gur mór an chabhair
dúinn ár lámha a ní le huisce agus le gallúnach toisc go gcosnóidh sé
sinn ar ghalair a thiocfaidh ó bhaictéar nó ó víreas.
Sa chéad ghníomhaíocht eile, beidh deis agat imscrúdú a dhéanamh
le fáil amach cé acu is fearr mar mhodh níocháin: uisce fuar, uisce fuar
agus gallúnach, uisce alathe (warm) nó uisce alathe agus gallúnach.
Bunábhair:
• Doirteal nó báisín
• Marcóir feilte nó péint in-nite
• Uisce fuar agus uisce alathe
• Gallúnach
• Tuáillí páipéir
Treoracha:
1. Nífidh tú do lámha ar cheithre mhodh éagsúla. Is féidir an obair
seo a dhéanamh i ngrúpaí nó leat féin.
2. Tuar cé acu modh is fearr chun do lámha a ní agus cé acu is
measa. Conas a bheidh a fhios agat cé acu is fearr agus cé acu is
measa?
3. Taifead (scríobh síos) do thuartha.
4. Conas a chinnteoidh tú go bhfuil na tástálacha cothrom? (Leid:
smaoinigh ar na rudaí a chaithfidh bheith mar an gcéanna gach
uair a nífidh tú do lámha.)
5. Dathaigh do lámh mar a rinne tú sa ghníomhaíocht dheireanach –
ach tá ‘frídíní’ ag gach duine an uair seo.
6. Bain triail as do lámha a ní in uisce fuar.
7. Cad iad na torthaí a fuair tú?
8. Déan céimeanna 5 agus 6 trí huaire eile. Bain úsáid as uisce fuar
agus gallúnach, ansin uisce alathe (warm), agus ansin uisce alathe
agus gallúnach.
9. An raibh do chuid tuartha i gceart?
Smaoinigh air seo:
Cén fáth ar chóir duit do lámha a ní?
Cad iad na poist ina mbeadh sé fíorthábhachtach do lámha a ní go
hiomlán?

Is fionnachtana (inventions) nua iad X-ghathanna, scanadh CAT agus
scanadh MRI. Cabhraíonn siad le dochtúirí a fháil amach cad atá ag
cur isteach ar othar. Ach faoin am a mbeidh tusa fásta suas, seans
nach mbeidh ort dul chuig an dochtúir ar chor ar bith má bhíonn tú
tinn. Déanfaidh an dochtúir scrúdú ort trí Skype, FaceTime nó trí naisc
físe eile. Is dócha go mbeidh giuirléid (gadget) agat féin le cur ar mhéar
agus tomhaisfidh an ghiuirléid seo 2,000 gné (aspect) de do shláinte.
Seolfaidh sí an t-eolas chuig ríomhaire agus i gceann cúpla nóiméad,
gheobhaidh tú féin agus do dhochtúir na torthaí ar ríomhphost.
Déanfaidh fóin phóca agus braiteoirí (sensors) na tástálacha a bhíonn á
ndéanamh i lialann (surgery) an dochtúra faoi láthair.
Fiú sa lá atá inniu ann, tá róbait in obrádlanna ar fud an domhain.
Rialaíonn beirt mháinlia (surgeon) an róbat. Suíonn siad ag consól
san obrádlann agus stiúrann siad an róbat. Is mór an buntáiste é nach
gcritheann lámha an róbait in am ar bith mar a dhéanann lámha daoine
uaireanta.
San am atá le teacht, beidh feabhas ar an mbealach ina mbeimid in
ann baill choirp (bodily organs) a chur in áit ball coirp atá gan mhaith,
m.sh., scamhóga, duáin (kidneys), croí agus araile. Tá eolaithe ag obair
ar phrintéir 3-T a dhéanfaidh cnámha. Tá súil acu go mbeidh siad
ábalta baill choirp a dhéanamh freisin agus go mbeidh siad in ann iad a
nódú (transplant) isteach in áit ball lochtach.
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Fíricí Fónta
• Is ceann de na nathracha is marfaí ar domhan é an mamba dubh,
agus roimh an gCáisc, d’insíomar duit gur féidir nimh an mhamba
dhuibh a úsáid mar phianmhúchán (painkiller).
• Nuair a bhí tinneas ﬁacaile ar Mheiriceánaigh dúchasacha, lig siad
do dhrúchtín banana (banana slug) bogadh timpeall ar a mbéal mar
gur ainéistéiseach é sram (mucous) an drúchtín.
• Uaireanta is gá nódú craicinn (skin graft) a chur ar dhaoine a
d’fhulaing droch-dhó. Ceapann eolaithe go mbeidh siad ábalta
craiceann nua saorga (artificial) a dhéanamh as síoda damháin alla.
• Sna 1830idí, dhíol siopadóirí citseap mar chógas leighis.
• Níl na baictéir uile go dona. Tá baictéir áirithe an-úsáideach – tóg
mar shampla an cineál baictéir a iompaíonn bainne ina iógart.

BUAIGH LÁ IONTACH I
MBÉAL FEIRSTE DUIT
FÉIN AGUS DO DO RANG
Tá Bord Turasóireachta Thuaisceart Éireann, i gcomhar le hEureka, ag
tairiscint seans do bheirt léitheoirí turas lae go Béal Feirste a bhuachan
dá ranganna.
Chun breis eolais a fháil ar Thuaisceart Éireann, cuir glaoch ar an NITB ag
callsave 1850 230 230 nó cliceáil ar www.discovernorthernireland.com
Tá dhá thuras scoile lae go Béal Feirste á dtairiscint mar dhuaiseanna.
(a) Mar dhuais do Rang 2, 3 nó 4, tabharfaidh bus an rang agus beirt
mhúinteoirí go Béal Feirste agus ar ais chuig an scoil; tabharfaidh
siad cuairt ar W5 – www.w5online.co.uk agus beidh lón acu.
(b) Mar dhuais do Rang 5 nó 6, tabharfaidh bus an rang agus beirt
mhúinteoirí go Béal Feirste agus ar ais chuig an scoil; tabharfaidh
siad cuairt ar Titanic Belfast – www.titanicbelfast.com agus beidh
lón acu
Chun cur isteach ar an gcomórtas, ní gá ach insint dúinn:
1. Cén tír ar bhuail dreigít í ar an 15 Feabhra 2013? agus
2. In abairt amháin, mínigh an difríocht idir dreigít agus dreige.
Nuair a bhíonn sibh sásta leis na freagraí, seolaigí iad chuig:
Comórtas Eureka
f/ch Eureka
Independent Newspapers, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1.
Insígí dúinn cén rang ina bhfuil sibh agus cuirigí ainm na scoile leis. Ná
seolaigí ach iarracht amháin ón ngrúpa ranganna .i. grúpa Rang 2,
3 agus 4 agus grúpa Rang 5 agus 6.
Tá an spriocdháta á shíniú againn go dtí an Chéadaoin, 1 Bealtaine 2013.
Cuirfimid na hiarrachtaí leis na freagraí is fearr i gcrannchur.
Piocfaimid amach iarracht amháin, cuirfimid litir chuig an scoil sin agus
cuirfimid ainm na scoile in Eureka go luath ina dhiaidh sin.
Beidh an NITB i dteagmháil leis an dá scoil chun na haistrithe bus a
eagrú lena soláthraithe tosaíochta.
http://www.discovernorthernireland.com/Eureka-Supplement-SchoolsCompetition-A3616

Freagra: Deir eolaithe nach gcabhróidh sé le maoile má chuimlíonn
fir oinniún ar a gcloigeann!

Cúrsaí leighis
amach anseo

