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Agiri hau Elena Aparicio, Inmaculada Rubí eta Begoña Fernández erizainek
prestatu dute Etxaniz suhiltzailea LMAUko gainontzeko profesionalekin batera.



HIRITIK ZABILTZANEAN 
KONTUAN HARTU 
BEHARREKOAK

AHAL IZANEZ GERO, KALERA IRTEN BEHAR 
GARA EGUNERO

•  Oinari ondo lotzen zaizkion eta la-
bainkorrak ez diren oinetakoak erabili 
(ez da komenigarria 4 cm-tik gorako 
takoiak erabiltzea; lokarririk gabekoak 
hobe). 

•  Errepidea zebra-bidetik igaro ezazu beti.

•  Semaforoa berdean jarri arte zain egon 
zaitez eta kontuan har itzazu zure mu-
gak “agian igarotzeko denbora gehiago 
behar duzu”.                                                                                            

•  Oinez zabiltzanean erne ibili eta arreta 
jar ezazu obretan edo espaloia egoera 
txarrean egon, bidean hostoak edo go-
rotzak dauden… 

•  Animaliaren bat solte edo behar bezala 
lotu gabe ikustekotan, kontuz ibili. 

ZURE ZENTZUMENAK ZAINDU 
ITZAZU

•  Ikusmena atertu ezazu eta kasu 
bakoitzerako (urruneko ikusmena edo 
gertuko ikusmena) komeni diren betau-
rrekoak erabili. 

•  Hala behar izatekotan, audiofonoak 
balia itzazu. Erabili ezik ezin izango di-
tuzu entzun soinu-seinaleak (txistuak).

•  Makuluak, bastoia edo taka-taka be-
har badituzu, kalera irten orduan ez 
itzazu ahaztu  

Modu egokian balia itzazu, bastoia le-
sioa ez dagoen aldean eraman behar da 
sostengu-azalera areagotzeko eta bastoia 
txarto dagoen hankarekin batera mugitu 
behar da eta, ondoren, hanka osasuntsua. 
Heldulekuak aldakaren parean egon be-
har du. 

•  Behar izatekotan, honakoak jasotzen 
dituen txartel identifikagarria eraman 
ezazu aldean: dauzkazun gaixotasun 
kronikoak (bihotzeko gaixotasunak, dia-
betesa, alergiak), antikoagulanterik edo 
intsulinarik hartzen baduzu ere jaso, eta 
istripu kasuan jakinarazi diezaiokegun 
pertsonaren izena eta telefonoa. 



AISIALDI GUNEETAN KONTUAN 
HARTU BEHARREKOAK

“Ariketa fi sikoa egiteak onura 
handiak dakartza bai maila 
fi sikoan baita psikologikoan 
ere, eta istripuak saihesteko 
baldintza egokiagoetan izan-
go zara”.

•  Har itzazu kontuan zure mugak, ariketa 
berriei ekin aurretik zure medikuari eta 
erizainari galdetu iezaiezu zure gaitasun 
fi sikoarekiko edo gaixotasun kroniko 
garrantzitsuren baterako kontrako era-
ginik izan dezakeen, beraiek emango 
dizute aholkua. 

•  Mendira baldin bazoaz, ez zaitez baka-
rrik joan eta eraman ezazu mugikorra 
aldean, (pertsonaren izenaren aurretik, 
zerbait gertatuz gero, nori jakinarazi 
behar zaion adieraztea komeni da Aa-n 
(“nori jakinarazi esan nahi du”), eta ho-
rrela, agendako lehenengoak izango 

dira). Badira letra tamai-
na handiagoa eta aukera 
zehatzak dauzkaten mu-
gikorrak). 

•  Gaixotasun kronikoren bat badaukazu 
gogora ezazu txartel identifi kagarria 
aldean eramatea (istripua izatekotan, 
arreta azkarragoa ahalbidetzen du).   

GARRAIO-BIDEAK BALIATZEA, 
AUTOBUSA, METROA, TRENA
•  Garraio-bideetara igo edo bertatik jais-

teko laguntza eska ezazu, hala behar 
baduzu. 

•  Eskubandari edo barandari heldu 
iezaiozu.

•  Ez zaitez ibilgailua lasterka hartzen aha-
legindu, “hobe da hurrengoaren zain 
gelditzea”. 

•  Aukera badago 
hobe da igogailuak 
erabiltzea, baina 
eskailera meka-
nikoetara igoko 
bazara erne ibili eta 
arreta jarri, bertan 
erortzea erraza izan 
ohi da eta.

GOGORA EZAZU LARRIELDIETARAKO TELEFONOA 112 DA

Fitxa hau moztu eta aldean eraman ezazu, istripurik izatekotan oso baliagarria izan daiteke.

IZEN-ABIZENAK  .........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ISTRIPURIK IZATEKOTAN NORI JAKINARAZI:

................................................................................................................................................................................................................

TELEFONOA:  ................................................................................................................................................................................

GARRANTZIZKO GAIXOTASUNAK / MEDIKAMENTUAK:

................................................................................................................................................................................................................



GOGORA EZAZU LARRIELDIETARAKO TELEFONOA 112 DA

HIPOTERMIA

Gorputzaren tenperatura jaistean gerta-
tu ohi da.

•  Egunik hotzenetan, tenperatura altue-
na den orduetan, eguerdi bueltan, irten 
zaitez kalera. 

•  Hotzerako eta euritarako egokia den 
arropa eta oinetakoak erabili itzazu.

•  Bakarrik bizi baldin bazara teleasisten-
tzia izan ezazu, erortzekotan ordu luzez 
mugitu ezinik egotea, hipotermia arris-
kuarekin, saihets dezakezu. 

HIPERTERMIA

Gehiegizko beroa (bero-kolpea deritzona) 
osasunerako arriskugarria izan daiteke 
gaixotasun kronikorik pairatzekotan.

Berekin ekar ditzakeen konplikazioak 
saihesteko ondoko aholkuak aintzat har 
itzazu: 
•  Ur gehiago eta sarriagotan edan ezazu 

“egarri ez izan arren”.
•  Fruta urtsu (sandia, meloia) gehiago eta 

barazkiak jan itzazu.
•  Eguzki-orduetan etxeko pertsianak jaitsi 

eta gauez aireztatu ezazu. 
•  Zapi bustiekin freska zaitezke.
•  Kalera berorik gutxieneko orduetan 

irten zaitez eta berorik handieneko or-
duetan ez ezazu ariketa fi siko gogorrik 
praktikatu. 

Erraz transpiratzen duen arropa eta oine-
takoak erabili itzazu. 

Beroak eragindako larrialdiak

Tenperatura jaisteko 
haizagailua erabili

Konpresa hotzak jarri

Pertsona eizanarazi

Oinak jaso

Likidoak 
eman

MEDIKAMENTU EDO
PRODUKTU SANITARIOA
Jarraibideak

Intereseko telefono zenbakiak:

Larrialdiak: 112
Aholku sanitarioak: 902 20 30 20

Eta gogoraraz ezazu: Eraman ezazu beti aldean, bai zure osasun txartela baita 
hartzen ari zaren medikamentuen tratamendu-orria (pazientearentzat tratamendu 
aktiboaren orria) ere.


