
HIPERTENTSIOA
Zer da hipertentsioa?

Gaixotasun honek, eskuarki, ez du sintomarik eragiten, baina tratatzen ez 
bada, konplikazio larriak abiaraz ditzake, adibidez, bihotz-gutxiegitasuna, 
hemorragia edo garuneko tronbosia.

SINTOMAK: 

□ Egin dieta hiposodikoa, hau da, gatz-kantitate txikikoa.
□ Hartu behar bezala eta dagokion orduan medikuak
   adierazitako farmakoak.
□ Ez hartu antiinflamatoriorik. 
□ Kontrolatu tentsioa: tentsioa neurtzeko gailua baduzu,
   jarraitu medikuak edo erizainak emandako gomendioei.
   Halakorik ez baduzu, joan zure osasun-zentrora.

ZER EGIN BEHAR DUT NEURE BURUA ZAINTZEKO?

Arteria-hipertentsioa arterien gaineko odol-presioa areagotzea da, modu 
kronikoan. 

Oso garrantzitsua da tentsioa kontrolatzea medikuak
edo erizainak adierazitako mugetan, konplikazioak saihesteari begira.

 

GOMENDIO OROKORRAK:

□ Mugatu alkohol-kontsumoa pare bat edalontzi txikira egunean.
□ Ez erre.
□ Egin jarduera fisikoa erregulartasunez, baina adi:

BESTE GOMENDIO BATZUK:    

□ Ariketa egin bitartean arteria-tentsioak gora egin dezake.
□ Ezin da jarduera fisikorik egin arteria-tentsioa 180/105 baino
   altuagoa bada.
□ Pisuak altxatzen badituzu, hobe ariketa isometrikoak 
   (mugimendurik gabeak) ez egitea 5 segundo baino luzaroago.
□ Ongi hidratatuta egon behar duzu beti.
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HIPERTENTSIOARI
BURUZ AHAZTU EZIN DUZUNA

□ Zorabialdia.
□ Sudurretik odola ateratzea.
□ Mina bularraldean.
□ Orkatilak edo hankak handituta.
□ Jarduerak egiteko zailtasun
   handiagoa.

□ Jarraitu botikak egunero hartzen, agindu 
dizuten moduan.
□ Erabili gatz-kantitate txikia dietan.
□ Jo medikuarengana edo erizainarengana 
hitzordua 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.

□ Sudurretik odola ateratzea.
□ Mina bularraldean.
□ Aztaletako minarekin hasi zara, eta 
   egonean desagertzen da.
□ Okerrago hartzen duzu arnasa jardueraren 
   bat egitean.
□ Gauez esnatzen zara ezin duzulako
   arnasa hartu.
□ Zorabialdiak dituzu, nekatua edo ahul 
   zabiltza.
□ Buruko mina, ohiko 
   analgesikoekin arintzen ez dena.

□ Mina duzu bularraldean, eta ez da 
   berez edo nitritoekin desagertzen.
□ Zorabioak edo izertza eragiten dituzten 
   palpitazioak edo takikardia nabaritzen 
   dituzu.
□ Indarra galdu duzu gorputzadarren 
   batean, ahoa okertu zaizu edo hitz 
   egiteko arazoak dituzu.
□ Nahasia sentitzen zara.
□ Konortea galdu duzu.
□ Lauso ikustea.
□ Buruko min handia.
□ Gorakoa. 

HONELAKORIK EZ BADUZU: ZURE SINTOMAK
KONTROLPEAN DAUDE!

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: 

□ Baliteke agindu dizuten medikazioa 
    areagotu 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: 

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


