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Paziente Kroniko 
Konplexua  

GILTZURRUNEKO 

GUTXIEGITASUNA 
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Zer da giltzurruneko gutxiegitasuna? 

Giltzurrunak oso organo garrantzitsuak dira gure organismoak behar 

bezala funtzionatzeko: 

  Gorputzeko odola garbitzen dute eta likidoak kontrolatzen 

dituzte, eta zeregin nagusia da gernua sortzea eta organismorako 

toxikoak diren substantziak desagerraraztea. 

  Beharrezkoak diren substantzia batzuk odolean erregulatzen 

laguntzen dute, esate baterako, sodioa, potasioa, proteinak... 

 Arteria-presioa ongi kontrolatzen laguntzen dute. 
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Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoak giltzurrunaren funtzionamenduak 

okerrera egin duela luzaroan esan nahi du . 
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 Zein dira giltzurruneko gutxiegitasunaren sintomak? 

Giltzurrunek behar bezala funtzionatzen ez badute: 

• Gorputzak ura eta gatza biltzen ditu, eta horrek aurpegia, orkatilak eta 

gorputz osoa handitzea eragin dezake, baita pisua hartzea ere. 

• Hasieran, baliteke pixa maizago egitea, eta egarria izatea. Giltzurruneko 

gutxiegitasunak aurrera egiten badu, baliteke gernu-kantitateak behera egitea 

eta arteria-presioak gora egitea. 

• Baliteke nekatua sentitzea, ahul. 
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Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoaren tratamendua gaixotasunak 

aurrera egitea galarazten saiatzera bideratuta dago: 

 Arteria-presioa zorrotz kontrolatu behar da. 

 Dietan proteina gehiegi ez egotea eta hipergluzemia kontrolatzea.  

 Agertzen diren sintomak eta afekzioak tratatzea.  

 Ekidin giltzurrunei kalte egiten dieten botika jakin batzuk, adibidez, 

antiinflamatorioak (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco...) eta botika eferbeszenteak, 

azken hauek gatz kantitatea handia dutelako. 

Nola tratatzen da giltzurruneko gutxiegitasuna? 

Behar denaren arabera, odol- eta gernu-analitika egin behar dira 

erregulartasunez, gaixotasunaren egoeraren berri izateko une oro, eta 

tratamendu egokia zehazteko. 
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• Kontrolatu arteria-presioa. 

• Egin jarduera fisikoa erregulartasunez. 

• Ez erre. 

• Hartu medikazioa gomendatu dizuten moduan, eta ekidin 

antiinflamatorioak hartzea. 

 

 

 

• Funtsezkoa da elikadura kontrolatzea: 

- Murriztu gatzaren kontsumoa eta ekidin likido gehiegi hartzea. 

- Murriztu potasioaren kontsumoa (analisietan gehiegizkoa dela ikusi bada). Hona hemen potasio 

ugari duten elikagai batzuk: zenbait fruta (laranjak, platanoak), zenbait barazki (espinakak, 

txanpiñoiak, tomateak), arrautzak, lekaleak... 

- Haragirik gomendatuena, zure kasuan, haragi zuria da: oilaskoa, untxia, txahala. 

 

 

 

 

Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

Erizainak menuak eta elikagai 

konbinazioak eskainiko dizkizu, dieta 

egokia izan dezazun.  
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Noiz deitu behar diot medikuari edo erizainari? 
 

Beste sintoma batzuk agertzen 

badira, adibidez: 

• Gorakoa. 

• Beherakoa. 

• Sukarra. 

• Ohi baino nekatuago edo ahulago 

bazaude. 

• Gernu-kantitatea nabarmen 

gutxiagotzen bada. 
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Kontaktuan jarri zaitez 
zure erizaina edo 
mediakuarekin.  

Ohiko ordutegitik kanpo:  Osasun-zentruko ordutegian:  

Kontaktuan jarri zaitez Osasun Aholkura 
900 20 30 50 edo edo Etengabeko 

Arretako Gunera joan zaitez.  

Zalantzarik izanez gero:  
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Ahaztu ezin duzuna 

 

KONTROLATU ARTERIA PRESIOA. 

 

EZ HARTU ANTIINFLAMATORIORIK. EZ HARTU BOTIKARIK 

EDO BELAR DENDETAKO PRODUKTURIK ZEURE KABUZ. Mina 

arintzeko zerbait behar baduzu, medikuak adieraziko dizu 

botikarik egokiena. 

 

JARRAITU MEDIKUAK EDO ERIZAINAK EMANDAKO 

GOMENDIOEI. 
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