
Biriketako gaixotasun butxatzaile kronikoak (BGBK) edo 
bronkitis kronikoak bronkioak estutzea eragiten du, eta
zailagoa izaten da airea bertatik igarotzea. Gehienetan,
TABAKOAREKIN lotuta dago.

1. Ibiltzean edo jarduera fisiko intentsoagoa 
egitean, nekea edo itomena (disnea).
2. Eztula eta espektorazioa.
3. Karkaxak, goizez batez ere.

GARRANTZITSUA!

ZER EGIN DEZAKET NEURE BURUA ZAINTZEKO?�

ELIKADURA: JARDUERA FISIKOA: 

Jarduera fisikoa garrantzitsua da, 
besoetan eta hanketan muskulatura 
ona izateak hobeto eta nekerik gabe 
ibiltzen lagunduko dizu. 

Gomendagarria da
egunean 15 minutu
ibiltzea.
 
EZ ibili baraurik egonda,
ezta otorduen ondoren ere.

OSO GARRANTZITSUA DA MEDIKAZIOA EGUNERO HARTZEA!

Bronkio
normala

Bronkioa
BGBKrekin

Dieta osasungarria izatea.

Gatza mugatzea, eta likido 
gehiegi ez hartzea.  

Lauzpabost otordu arin 
egitea egunean.

Haizeak edo astuntasuna
ekiditeko, poliki  
murtxikatu.

SINTOMAK:

BGBK
Zer da BGBK?

Erretzeari uztea 

NOLA TRATATZEN DA?
BGBKrako medikazio gehienak INHALATUZ hartzen

dira (esprai, hautsak edo kapsula), bronkiora
zuzenean iristen direlako.

OSO GARRANTZITSUA DA INHALAGAILUAK BEHAR BEZALA ERABILTZEA!
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□ Arnasa hartzeko arazoak.
□ Ohi baino eztul handiagoa.
□ Ohi baino espektorazio handiagoa.
□ Karkaxen kolorea aldatzea.
□ Jarduerak egiteko zailtasuna.

□ Jarraitu botikak egunero hartzen, agindu 
   dizuten moduan.
□ 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.
 

□ Arnasa hartzeko zailtasunak dituzu   
  egonean zaudenean, edo ezin diozu eztul 
  egiteari utzi.
□ Okerrago hartzen duzu arnasa jardueraren 
   bat egitean.
□ Ohi baino eztula handiagoa eta 
   espektorazio handiagoa dituzu.
□ Karkaxen kolorea aldatu da. 
□ Egonean zaudenean, txistuak edo zaratak 
   nabaritzen dituzu bularraldean.
□ Zorabialdiak dituzu, nekatua edo    
   ahul zabiltza.

□ Baliteke agindu dizuten medikazioa   
   aldatu 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.

 

□ Arnasa hartu ezinik
   zabiltza, edo urdintzen
   hasi zara. 
□ Bularraldean
   mina duzu.
□ Konortea
   galdu duzu.

HONELAKORIK EZ BADUZU: ZURE SINTOMAK
KONTROLPEAN DAUDE!

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: 

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: 

BGBKri BURUZ AHAZTU EZIN DUZUNA

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

□ Araba:   

□ Bizkaia:    

□ Gipuzkoa:  

945 24 44 44

94 410 00 00

943 46 11 11

OSAKIDETZAKO 
LARRIALDI ZERBITZUA DEITU


