
GOMENDIO OROKORRAK: ELIKADURA:

KARDIOPATIA ISKEMIKOA

SINTOMAK: 

ZER EGIN BEHAR DUT NEURE BURUA ZAINTZEKO?

Oxigenoa eta nutrienteak bihotzeko eremu jakin batera behar bezala iristeko
gaitasun eza da, hodiak buxatzen direlako. Horren ondorioz, bihotza gaixotzen 
da odola ez zaiolako behar den moduan heltzen.

□ Hartu botikak medikuak adierazitako
   moduan.
□ Kontrolatu pisua.
□ Ekidin alkohola hartzea.
□ Ez erre, hori da zure bihotzaren
   mesedetan egin dezakezun onena.
□ Egin zure gaitasunarekin bat
   datorren jarduera fisikoa.
□ Kontrolatu arteria-presioa.
□ Ekidin pisu handiegiak altxatzea.
□ Ekidin estresa.
□ Ekidin hotza.

NOLA TRATATZEN DA?
Tratamendua bizimodua

aldatzean eta botikak hartzean datza.
ZALANTZARIK BADUZU, HITZ EGIN MEDIKUAREKIN EDO ERIZAINAREKIN!

ZER DA KARDIOPATIA ISKEMIKOA?

□ Bota gatz-kantitate
   txikia janariari.
□ Ez edan likido gehiegi.
□ Ekidin gantz ase ugariko
   elikagaiak.
□ Saiatu jaten fruta, barazkiak, 
   lekaleak eta arraina.
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Mina, 
zapalkuntza 
edo ondoeza, 
torazikoa oro 

har (zenbaitetan, 
sabelaren

goialdean).

Mina besoetara, 
bizkarrera, 
lepora edo 

masailezurrera 
heda daiteke.

Gero eta 
intentsitate 
handiagoko 

mina.

Izertza,
goragalea 

eta gorakoa 
ere ager 
daitezke.



Zalantzarik izanez gero, edo informazio gehiago behar izanez gero, jo
osasun-arloko profesionalarengana edo Osasun Aholkura (telefono zenbakia: 902 20 30 50).

KARDIOPATIA ISKEMIKOARI
BURUZ AHAZTU EZIN DUZUNA

HONELAKORIK EZ BADUZU: ZURE SINTOMAK
KONTROLPEAN DAUDE!

□ Arnasa hartzeko arazoak.
□ Mina bularraldean.
□ Pisu-aldaketak.
□ Orkatilak edo hankak handituta.
□ Jarduerak egiteko zailtasun
   handiagoa.

□ Jarraitu botikak egunero hartzen, agindu
   dizuten moduan.
□ Kontrolatu pisua egunero.
□ Erabili gatz-kantitate txikia dietan.
□ Jo medikuarengana edo erizainarengana 
   programatua duzunean.
□ Zalantzarik izatekotan, zure erizaina edo  
      medikuarekin harremanetan jar zaitez 
     osasun-zentroko ohiko ordutegian edo 
      Aholku Sanitarioa deitu (tel. 900 20 30 50) 
     ordutegitik kanpo.

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: 

□ Okerrago hartzen duzu arnasa jardueraren 
   bat egitean.
□ Arnasa hartzeko zailtasunak dituzu  
   egonean zaudenean, edo ezin diozu 
   eztul egiteari utzi.
□ Gauez esnatzen zara ezin duzulako 
   arnasa hartu.
□ Zorabialdiak dituzu, nekatua edo ahul 
   zabiltza.
□ Sukarra daukazu.

□ Baliteke agindu dizuten medikazioa doitu
   behar izatea.
□ Osasun-zentroko ohiko ordutegian, zure  
   erizaina edo medikuarekin harremanetan 
   jar zaitez. Ohiko ordutegitik kanpo, Aholku 
   Sanitarioa deitu (tel.: 900 20 30 50) edo 
   Etengabeko Arretako Gunera joan zaitez.

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: 

□ Mina bularraldean, 20-30
   minuturen buruan edo
   nitritoekin arintzen ez dena.
□ Zorabioak edo izertza eragiten
   dituzten palpitazioak edo
   takikardia nabaritzen dituzu.
□ Indarra galdu duzu
   gorputz-adarren batean, ahoa
   okertu zaizu edo hitz egiteko
   arazoak dituzu.
□ Nahasia sentitzen zara. 
□ Konortea galdu duzu.

□ Araba:   

□ Bizkaia:    

□ Gipuzkoa:  

945 24 44 44

94 410 00 00

943 46 11 11

OSAKIDETZAKO 
LARRIALDI ZERBITZUA DEITU


