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Hasieran, ez du ondoeza dakarren sintomarik eragiten, baina geroago, 
nekea, egarria, gernu-kantitate handia eta gosea ekar ditzake.

Tratamendua bizimoduan aldaketak egitean eta medikuek edo
erizainek adierazten dizkizuten jarraibideak eta kontrolak betetzean datza.

□ Begiratu oinak egunero: gorriuneak, zauriak eta babak.
□ Garbitu oinak egunero ur epela eta xaboi neutroa erabiliz (5-10 min).
□ Hidratatu azala (ez egin behatzen artean).
□ Izan azazkalak garbi eta labur. Oso gogor badaude, erabili lima bat.
□ Eskatu laguntza, behar baduzu.
□ Joan podologoarenera aldizka (ahal den heinean).

DIETA
OREKATUA izatea

Mugatu ALKOHOL 
kontsumoa

JARDUERA 
FISIKOA egitea

NOLA TRATATZEN DA?

HIPOGLUZEMIA:
Odoleko glukosa neurri normalak 
baino txikiagoa izatea da. (Tratamen-
dua duten pazienteen kasuan soilik, izan 
intsulinarekin ahotik hartzen diren diabe-
tes-kontrakoekin)
Hona hemen sintomarik ohikoenak:
□ Zorabioa.
□ Ahuleria.

□ Lauso ikustea.
□ Alterazioak kontzientzian. 

HIPERGLUZEMIA:
Odoleko glukosa neurri normalak 
baino handiagoa izatea da.
Hona hemen sintomarik ohikoenak:
□ Pixa maiz egitea. 
□ Egarri handia.
□ Ahoa lehor.
□ Gose-sentsazioa.

□ Lauso ikustea.
□ Alterazioak.
   kontzientzian.

□ Izertza.

DIABETESA

Diabetesaren ezaugarri nagusia glukosaren (azukrea) kontzentrazioa odolean 
(gluzemia) handitzea da, pankreak ez duelako organismoak behar adina intsulina 
sortzen, eta gainera, ez du behar bezala funtzionatzen.

Zer da DIABETESA?

Egoki kontrolatzen ez bada, konplikazio handiak gerta
daitezke bihotzean, oinetan, begietan, garunean eta giltzurrunaldean.

SINTOMAK:

OINETAKO HIGIENEA:

ZER EGIN DEZAKET NEURE BURUA ZAINTZEKO?

normal diabetesa

Garrantzitsua:



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

DIABETESARI BURUZ
AHAZTU EZIN DUZUNA

□ Zorabialdia.
□ Egarri handia, ohi baino handiagoa.
□ Pixa maiz egitea.
□ Autokontrolak normalak izatea,
  halakorik egiteko adierazi badizute.
□ Arazoak edo zauriak oinetan.
□ Jarduerak egiteko zailtasun
  handiagoa.

□ Jarraitu botikak egunero hartzen,   
   agindu dizuten moduan.
□ Egin jarduera fisikoa, gomendatu 
  dizutenaren arabera.
□ Egin gomendatutako dieta.
□ Jo medikuarengana edo erizainarengana 
   hitzordua 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.

□ Sukarra.
□ Ahuleria. 
□ Nekea.
□ Zorabialdia.
□ Arazoak edo zauriak oinetan.
□ Min arina pixa egitean.
□ Infekzioak arnasbidean.
□ Autokontrolak normalak ez izatea, 
   halakorik egiteko adierazi badizute.
□ Mina hanketan jarduera fisikoa 
   egitean.

□ Hipogluzemia duzu, eta ez du hobera  
   egiten adierazitako neurriekin.
□ Min handia bularraldean.
□ Zorabioak edo izertza eragiten dituzten 
   palpitazioak edo takikardia nabaritzen 
   dituzu. 
□ Nahasia sentitzen zara. 
□ Konortea galdu duzu.
□ Indarra galdu duzu gorputz-adarren 
   batean, ahoa okertu zaizu edo hitz 
   egiteko arazoak dituzu.
□ Lauso ikustea.

HONELAKORIK EZ BADUZU: ZURE SINTOMAK
KONTROLPEAN DAUDE!

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: 

□ 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: 

□ Araba:   

□ Bizkaia:    

□ Gipuzkoa:  

945 24 44 44

94 410 00 00

943 46 11 11

OSAKIDETZAKO 
LARRIALDI ZERBITZUA DEITU


