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Wreszcie wakacje !!!

Wolne !!!

Wolne !!! :D

Ponieważ w
wakacje jest dużo
wypadków i jest
ciepło powiem wam
jak powinniśmy się
zachowywać:     -
najlepiej nie
wychodzić na dwór
przed godz. 12:00,
bo wtedy jest
największy upał,      
-osłaniać głowę,      
-spożywać lekkie
posiłki, bogate

w świeże owoce,
dużo i często pić
wodę i soki
owocowe,         -
nosić luźną, lekką
odzież o jasnych
kolorach,
okrywającą jak
największa
powierzchnię skóry,
-używać kremów
ochronnych z filtrem
UV i okularów
przeciwsłonecznych
      

Częściej i dłużej
odpoczywać,
zrezygnować z prac
wymagających
wysiłku fizycznego,
-szukać ochłody w
pomieszczeniach
klimatyzowanych,
piwnicach, nad
wodą(strzeżonych i
nadzorowanych
przez inspekcję
sanitarna). 

Unikać słońca
powinny dzieci,
kobiety w ciąży,
starsi ludzie, osoby
o jasnej karnacji,
również ci co maja
pieprzyki (może się
to przemienić w
czerniaka czyli raka
skóry) i znamiona. 
Życzę wam miłych
wakacji :)

M

M

http://fun-club-avril-lavigne.blogspot.com

http://www.tapeciarnia.pl/
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Promocja Zdrowia

Objawy
osteomalacji:
bóle mięśni,
pleców
osłabienie
mięśni kończyn
dolnych,
ból kości
podczas ucisku,
kaczkowaty
chód, 
obniżenie
wzrostu

(zapadają się
kręgi),
podatność na
złamania kości,
zniekształcenia
kości (kończyny
dolne mają
kształt litery "O"
)
szybka
męczliwość.

Leczenie
osteomalacji:
Rozmiękanie
kości leczy się
przede
wszystkim
przez
uzupełnianie
niedoborów
witaminy D,
wapnia i fosforu.
W tym wypadku
odpowiednia
dieta i
ekspozycja ciała
na światło

są bardzo
ważne, ale nie
zawsze
wystarczające.
Należy
przyjmować
odpowiednie
preparaty –
witaminy,
związki
mineralne, a
czasami też leki
hormonalne.

M

M

Osteomalacja
Inaczej
rozmiękanie
kości lub
krzywica
dorosłych. Jest
to ciężka
choroba układu
kostnego,
polegająca na
utracie wapnia i
fosforu z tkanki
kostnej.

Pierwiastki te są
podstawowymi
składnikami
kości i ich utrata
prowadzi do
osłabienia
wytrzymałości
Przyczyna
Przyczyną
osteomalacji
może być też
przyjmowanie
leków

przeciwpadaczkowych,
picie alkoholu,
marskość
wątroby, zbyt
małe
nasłonecznienie
(Słońce
odpowiada za
wytwarzanie
witaminy D).
           
                           
                   

http://blog.hellhound.pl/witamina-d-a-36.html

http://www.ladiesandbabies.pl/witamina-d
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Osteoporoza

Objawy
osteoporozy:
Odporność
kości bardzo
wyraźnie spada
i są one cienkie i
wyjątkowo
kruche:
wystarczy np.
zeskoczyć z
wysokiego
stopnia, żeby
złamać kręg w
kręgosłupie; z
pozoru
niegroźne
potknięcie
kończy się
złamaniem

nadgarstka albo
szyjki kości
udowej.
Przyczyny
osteoporozy: 
-uwarunkowania
genetyczne,
-szczupła
budowa ciała, 
-nieprawidłowa
dieta
(ubogobiałkowa
oraz ubogo
wapniowa),
-picie alkoholu,
zwłaszcza w
młodym wieku,
-palenie
papierosów,

-przyjmowanie
niektórych
leków:
kortykosterydów,
nasennych,
hormonów
tarczycy,
heparyna,
fenytoina,
barbiturany,
-niedobór
witaminy D.

Leczenie
osteoporozy: 
By uchronić się
przed
złamaniami, nie
wystarczy
jednak
"utwardzić
kość", czyli
zwiększyć w
niej zawartość
minerałów. W
leczeniu
osteoporozy w
zależności od
wieku pacjentek
i stopnia
zaawansowania
choroby stosuje
się hormonalną
terapię
zastępczą,
witaminę D i jej
pochodne,

kalcytoninę,
bisfosfoniany.

Monika
Wysocka kl. 1 e
Technikum
żywienia i usług
gastronomicznych.

M

M

http://reumatologia.mp.pl/

http://reumatologia.mp.pl/
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Letnie orzeźwienie

Zimne napoje Zimne napoje !!!

Milkshake
waniliowy:
Najprostszy
przepis na
świecie:
-250 ml zimnego
mleka
-lody waniliowe
-wiórki
czekoladowe do
dekoracji
Wymieszać

mleko i 2 łyżki
lodów w
blenderze aż do
uzyskania
gładkiej
konsystencji.
Przelać do
szklanki,
udekorować
wiórkami
czekoladowymi.
(można dać inny

smak lodów,
wtedy będziemy
mieć inny smak
milkshake)  
I tak oto mamy
zimny napój na
ciepłe dni. 

M

Kawa mrożona
Kawę
rozpuszczalna z
duża ilością
cukru zalewamy
odrobiną wody,
żeby się
rozpuściło i do
dolewamy
mleka do pełna,
dodajemy lód
lód i gotowe. 

można też dna
końcu
udekorować bitą
śmietaną i
wiórkami
czekoladowymi.
Żeby kawa
miała jeszcze
lepszy smak
można do nie
dodać lody
waniliowe.

Tako oto
przygotowany
napój można
spożywać w
ciepłe dni.
Smacznego

http://zamykamyumysly.blogspot.com/2012/06/shake-czyli-jak-sprzedac-roztopione.html
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