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Most people with OI  [Brittle Bone Disease], with support
and specialized equipment, can lead active and fulfilled

lives.

Patricia Minor údar What Life is Like Living with OI,
PublishAmerica: Frederick, MD, (2006); ó

http://www.freewebs.com/sputnik490/mybooks.htm

Is galar cnámharlaigh é
galar na gcnámh briosca a
bhfuil sobhristeacht
mhínormálta na gcnámh
mar shaintréith aige.
Cuireann an galar isteach
ar an gcollaigin
(comhpháirt thábhachtach
de chnámha, de theannáin
agus den chraiceann) agus
bristear cnámha go héasca
dá bharr – bíonn briseadh
rialta cnámh ann, agus
seans go mbeidh na
cnámha lag dá bharr seo.
Déantar ballbhrú go héasca
ar dhaltaí a mbíonn galar
na gcnámh briosca orthu
agus ceaptar go bhfuil siad
místuama nó tugtha do
thimpistí. Is ciotóga iad a
lán de na daltaí a mbíonn
galar na gcnámh briosca
orthu, toisc go mbíonn
minicíocht ard de
bhristeacha sa lámh dheas.
Ní dóiche go mbeidh
deacrachtaí foghlama ag
daltaí a bhfuil galar na
gcnámh briosca orthu ná go
mbeidh na deacrachtaí sin ag an gcuid eile dá gcuid piaraí. 

Galar na gCnámh Briosca
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f Tabhair breis ama chun tascanna a chur i gcrích.

f Coinnigh áiteanna (seomraí ranga nó limistéir rochtana) néata, laghdaíonn seo an baol go
dtitfidh an dalta.

f Seans go mbeidh ar dhaltaí dul siar ar obair scoile a bhí ar siúl nuair a bhí siad san ospidéal.
Más féidir leat, téigh i dteagmháil le tuismitheoirí/cúramóirí faoi seo. 

f Seans go mbeidh ar dhalta triail a bhaint as cineálacha difriúla pinn agus páipéir. 

f Beidh sé deacair ag daltaí bheith rannpháirteach i gcluichí, i gcorpoideachas agus i
ngníomhaíochtaí coirp eile agus caithfear tascanna a chur in oiriúint dóibh. B'fhéidir, úsáid
slacáin éadroma agus liathróidí éadroma, gathanna cúir, srl.

f Téigh i gcomhairle leis an teiripeoir saothair maidir leis an gcineál suíocháin agus deisce is
oiriúnaí don dalta. 

f Seans go mbeidh áiseanna ag teastáil ó na daltaí chun cabhrú leo gluaiseacht timpeall. 

f Seans go mbeidh ar na daltaí áiseanna a úsáid chun cabhrú leo scríobh. 

f Toisc go mb'fhéidir gur próiseas mall í an scríbhneoireacht le haghaidh na ndaltaí seo,
cabhróidh bileoga nótaí leo. 

f Leag amach clár ama le haghaidh‘ cairde staidéir’ chun cabhrú le daltaí ábhair fhoghlama a
eagrú, agus ná déan dearmad, ag an am céanna, neamhspleáchas na ndaltaí a chur chun cinn
chomh fada agus is féidir. 

f Smaoinigh ar theicneolaíocht a úsáid a chabhróidh leis na daltaí. 

f Má tá daltaí ina ann gluaiseacht timpeall, caithfear socruithe a dhéanamh chun an baol a
laghdú go mbuailfidh daltaí eile fúthu nó go leagfaidh daltaí eile iad (m.sh. seans go mbeidh
ar na daltaí seo fanacht sa seomra ranga go dtí go n-imíonn na daltaí eile amach ar dtús). 

f Má úsáideann daltaí cathaoireacha rotha, crom síos chun labhairt leo ionas go mbeidh siad in
ann tú a fheiceáil. 

f Deasca a bhfuil cruth bord orthu, seans go mbeidh a leithéid ag teastáil ó dhaltaí, má tá
cathaoir rotha acu, chun dóthain spáis a chur ar fáil do na cosa. 

f Seans go mbeidh ort an clár bán/dubh sa seomra ranga a ísliú má tá an dalta i gcathaoir rotha. 

f Úsáid tacais, racaí léitheoireachta inaistrithe nó deasca incheartaithe ionas go mbeidh sé níos
éasca ag an dalta léitheoireacht a dhéanamh.

Leideanna Foghlama agus Teagaisc
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