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Konplexua  

DIABETESA 

Diabetesa 1 
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Zer da DIABETESA eta zein dira sintomak? 

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. 

Hasieran, ez du ondoeza dakarren sintomarik eragiten, baina geroago, 

nekea, egarria, gernu-kantitate handia eta gosea ekar ditzake. 

 

 

Egoki kontrolatzen ez bada, konplikazio handiak gerta 

daitezke bihotzean, oinetan, begietan, garunean eta 

giltzurrunaldean. 

 

Diabetesa 2 
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Diabetesa tratatzeko, oso garrantzitsua da DIETA orekatua 

izatea eta adierazitako jarraibideak betetzea. 

Nola tratatzen da DIABETESA?  

JARDUERA FISIKOA egitea ere oso garrantzitsua da 

azukrea erretzeko eta gehegizko pisua kontrolatzeko. 

 

 Baliteke medikuak finkatzen duen tratamenduan botikak erabiltzea, 

adibidez, AHOTIK HARTZEN DIRENAK edota INTSULINA. 

Tratamendua bizimoduan aldaketak egitean eta medikuek edo erizainek 

adierazten dizkizuten jarraibideak eta kontrolak betetzean datza. 

Diabetesa 3 
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Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

DIETA 

 Dieta orekatua izatea, medikuaren eta erizainaren jarraibideak betetzea, eta azukre 

ugariko elikagaien ingesta kontrolatzea. 

 

 JARDUERA FISIKOA: 

 Jarduera fisikoa garrantzitsua da azukrea erretzeko eta muskulatura ona izateko. Hobeto eta nekatu gabe ibiltzen 

lagunduko dizu. 

 Saiatu ohitura jakin batzuk jarraitzen: 

 Ordu berean jarduera fisikoa egitea. 

 Antzeko intentsitatearekin. 

 Ekidin otorduen ondoren egitea eta tenperaturak muturrekoak direnean.  

 Jarduera egin aurretik, bitartean eta ondoren hipogluzemia sintomarik agertzen bada, hartu xurgatze bizkorreko karbohidrato 

kantitate gehigarria (esaterako, azukre-koskorrak, zukuak...). 

 
 

 

 

ALKOHOLA:  

 Alkohola ahalmen handiko hipogluzemia eragile bat da; hori dela eta, kontsumoa 

mugatu behar duzu, eta janariarekin batera beti hartu.  

 Beste alde batetik, oso kaloria-iturri handia da, eta pisua areagotzen du. 

 

 
Diabetesa 4 
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Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

OINAK ZAINTZEA: 

 Begiratu oinak egunero: gorriguneak, zauriak eta 

babak. 

 Garbitu oinak egunero ur epela eta xaboi neutroa 

erabiliz (5-10 min). Ongi lehortu, bereziki behatzen 

artean. 

 Hidratatu azala (ez egin behatzen artean). 

 Izan azazkalak garbi eta labur. Zuzen moztu garbitu 

ondoren, punta kamutseko guraizeak erabiliz. Azazkalak 

oso gogor badaude, erabili lima bat. 

 Eskatu laguntza, behar baduzu. 

Joan podologoarenera aldizka  

(ahal den heinean).  

ARIKETA FISIKOA 

Ariketa fisikoa garrantzitsua da, besoetan eta 

hanketan muskulatura ona izateak hobeto eta 

nekerik gabe ibiltzen lagunduko dizu.  

 

GOMENDIO OROKORRAK: 

 Ez erabili kailukontrakorik, ezta objektu zorrotzik ere. 

 Ez jarri berorik edo hotzik oinetan. 

 Erabili oinetako zabalak, erosoak, bi hatzeko 

takoiarekin, josturarik gabe. 

 Erabili estutzen ez duten galtzerdiak, kotoizkoak, 

lihozkoak edo artilezkoak. 

 Ibili egunero, ez egin inoiz oinutsik. 

 Lesiorik baduzu, gogoratu desinfektatzailerik onena ura 

eta xaboia dela. JO ERIZAINARENGANA, zauria 

sendatzen ez bada edota bi edo hiru egunetan hobera 

egiten ez badu. 

 Minik ez izateak ez du esan nahi lesioak larriak ez direnik. 

 Oinetako higienea ona izateak konplikazioak 

prebenitzen ditu. 

 Hezetasun handiegiak infekzioa sortzen laguntzen du. 

 Lehorregi egoteak erroitzak ateratzen laguntzen du. 

 

 

 

Normala Diabetesarekin 

Diabetesa 5 
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Honako ezer baduzu, kontsultatu beti:  

• Sukarra. 

• Zorabioa edo izertza. 

• Ikusmen-nahasmenduak. 

• Min arina pixa egitean. 

• Infekzioak arnasbidean. 

• Min torazikoa. 

• Palpitazioak. 

• Mina hanketan jarduera fisikoa egitean. 

• Oinetan zauriak edo arazoak. 

Noiz deitu behar diot nire medikuari edo erizainari? 
 

Diabetesa 6 
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Zer dira HIPO eta HIPER gluzemia 
eta zein dira sintomak? 

HIPOGLUZEMIA:  

Odoleko glukosa neurri normalak baino 

txikiagoa izatea da. 

(Tratamendua duten pazienteen kasuan soilik, izan 

intsulinarekin ahotik hartzen diren diabetes-

kontrakoekin) 

Hona hemen sintomarik ohikoenak:  

 Zorabialdia. 

 Ahuleria. 

 Lauso ikustea. 

 Izertza. 

 Alterazioak kontzientzian. 

 

 

HIPERGLUZEMIA:  

Odoleko glukosa neurri normalak baino 

handiagoa izatea da. 

Hona hemen sintomarik ohikoenak: 

 Pixa maiz egitea.  

 Egarri handia izatea. 

 Gose-sentsazioa izatea. 

 Nekea. 

 Ahoa lehor izatea. 

 Lauso ikustea. 

 Alterazioak kontzientzian. 

Diabetesa 7 
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Nola tratatzen dira HIPO eta HIPER gluzemia? 

Diabetesa 8 

HIPOGLUZEMIA:  

• Zorabiatzen bazara edo ahul bazabiltza, berretsi 

gluzemia duzula glukometro bat erabiliz. 

• Berresten bada edo glukometrorik ez baduzu, 

hartu azukre-koxkor bat, edalontzi bat esne edo 

zukua. 

• Intsulina hartzen duten pazienteen kasuan, 

konortea galtzen bada, zurekin dagoen pertsonak 

glukagoia injektatu beharko dizu. 

• Egin gluzemia kontrolak neurgailua erabiliz, eta 

kontrolatu ez dadila baxua izan.  

• Jarri harremanetan ahal bezain laster 

medikuarekin edo erizainarekin, tratamendua 

ebaluatzeko.  

 

HIPERGLUZEMIA:  

• Intsulina erabiltzen baduzu eta 

jarraibideak nola aldatu adierazi 

badizute, egin ezazu.  

• Gluzemia kontrolak egin neurgailuarekin. 

• Jarraitu erizainak edo medikuak 

gomendatutako dieta. 

• Jarri harremanetan ahal bezain laster 

medikuarekin edo erizainarekin, 

tratamendua ebaluatzeko.  
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Zer egin behar dut HIPO edo HIPER gluzemia saihesteko? 

Diabetesa 9 

HIPOGLUZEMIA: 

 Hartu diabetes-kontrakoen edota 

intsulinaren dosi zuzena. 

 Bete adierazitako ordutegiak, bai 

otorduetan, bai jarduera fisikoa egitean.  

 Ez utzi inoiz gomendatu dizuten irin 

kantitatea jateari (pasta, patata, arroza, 

ogia), ezta fruta eta esnea hartzeari ere. 

 Gehitu fruta pieza bat 

edota bizpahiru txigorki 

ohi baino luzaroago ibili 

bazara edo jarduera 

fisiko handiagoa egin 

baduzu. 

HIPERGLUZEMIA: 

 Hartu diabetes-kontrakoen      edota 

intsulinaren dosi zuzena. 

 Ez hartu azukre-maila areagotu 

dezakeen botikarik (galdetu medikuari 

zeintzuk diren). 

 Jan dietan gomendatutako kantitateak. 

 Egin jarduera fisikoa. 
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HIPOGLUZEMIA: 

Konortea galdu EZ baduzu: 

 Hartu azukre-koxkorrak, esnea eta fruta. 

 Deitu familia-medikuari tratamendua 

doitzeko eta ospitaleratzea baloratzeko. 

Konortea galdu baduzu: 

 Trebatutako seniderik edo lagunik 

baduzu, hartu glukagoia. 

 Deitu larrialditara:   

 

HIPERGLUZEMIA: 

Gluzemia altua duzula egiaztatzen bada, 

baliteke diabeteserako medikazioa, 

diuretikoak eta likidoen ingesta doitu behar 

izatea. 

 

 

HIPER edo HIPO gluzemia badut, noiz deitu behar diot 
medikuari edo erizainari? 

 

Intsulinarako jarraibideak aldatzeko 

adierazi badizute, egizu. 

 

Deitu erreferentziko mediku edo erizainari 

egoera ebaluatu dezan.  

Diabetesa 10 

□ Araba: 945 24 44 44 

□ Bizkaia: 94 410 00 00 

□ Gipuzkoa: 943 46 11 11 
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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. 

 

HONELAKORIK EZ BADUZU: 

 

 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. 

 

 

 

 

 Baliteke 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 BADUZU:   HONELAKO EZER BADUZU: 

 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 ikusten duzu. 

 

Diabetesa 11 

 Jarraitu botikak egunero hartzen, 

agindu dizuten moduan.  

 Kontrolatu pisua egunero. 

 Erabili gatz-kantitate txikia dietan.  

 Jo mediku 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. 

ZURE SINTOMAK  
KONTROLPEAN DAUDE! 

□ Araba: 945 24 44 44 

□ Bizkaia: 94 410 00 00 

□ Gipuzkoa: 943 46 11 11 

OSAKIDETZAKO 
LARRIALDI ZERBITZUA DEITU 


