
NOLA TRATATZEN DA? 

BIHOTZ-GUTXIEGITASUNA

Bihotzak odola behar bezala ponpatzen ez duen egoera bat da, 
eta odola ez da gorputzeko zeluletara heltzen behar duten
oxigenoaz hornitzeko.

Zer da bihotz-gutxiegitasuna?

SINTOMAK: 

TRATAMENDUA BIZIMODUA
ALDATZEAN eta BOTIKAK HARTZEAN datza.

□ Hartu botikak medikuak adierazitako moduan. 
□ Ez hartu antiinflamatoriorik, ezta medikamentu eferbeszenterik ere; 
   azken horiek gatz-kantitate handia baitute.
□ Kontrolatu pisua egunero. 
□ Izan dieta osasungarria.
□ Obesitatea baduzu, saiatu argaltzen.
□ Ekidin alkohola hartzea.
□ Ez erre.
□ Egin zure gaitasunarekin bat
   datorren jarduera fisikoa, 
   nekerik eragiten ez dizuna.
□ Kontrolatu arteria-presioa.   

ZER EGIN DEZAKET NEURE BURUA ZAINTZEKO?

1. Arnasa berotzea ahaleginak egitean. 
2. Oinak, orkatilak eta hankak handitzea. 
3. Nekea eta ahuleria. 
4. Pisuak gora egitea edo jateko
    gogorik eza.
5. Eztul lehorra, gauez batez ere.

6. Gauez esnatzea arnasa hartzeko
    zailtasunarekin. 
7. Zenbaitetan, gutxitan egiten da pixa 
    egunez, eta askotan gauez.
8. Gernu-kantitateak behera egitea 
    24 ordutan.

Gomendio orokorrak:  
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BIHOTZ GUTXIEGITASUNARI
BURUZ AHAZTU EZIN DUZUNA

□ Arnasa hartzeko arazoak.
□ Mina bularraldean.
□ Pisu-aldaketak.
□ Orkatilak edo hankak handituta.
□ Jarduerak egiteko zailtasun 
   handiagoa.

□ Jarraitu botikak egunero hartzen,   
   agindu dizuten moduan.
□ Kontrolatu pisua egunero.
□ Erabili gatz-kantitate txikia dietan.
□ 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.

□ Orkatilak handiago dituzu.
□ Pisua hartu duzu, 1 kg egun batean edo  
  2-3 kg bizpahiru egunetan.
□ Buruko gehiago behar dituzu lo egiteko. 
□ Okerrago hartzen duzu arnasa jardueraren 
   bat egitean. 
□ Ohi baino eztul handiagoa duzu.
□ Arnasa hartzeko zailtasunak dituzu egonean   
   zaudenean, edo ezin diozu eztul egiteari utzi.
□ Egonean zaudenean, txistuak edo zaratak 
   nabaritzen dituzu bularraldean.
□ Gauez esnatzen zara ezin duzulako 
  arnasa hartu. 
□ Zorabialdiak dituzu, nekatua edo ahul
   zabiltza.

□ Arnasa hartu ezinik zabiltza, edo urdintzen 
   hasi zara. 
□ Karkaxek edo listuak kolore arrosa dute.
□ Bularraldean min handia edo itogarria   
  duzu.
□ Zorabioak edo izertza eragiten dituzten
   palpitazioak edo takikardia
   nabaritzen dituzu.
□ Nahasia sentitzen zara.
□ Konortea galdu duzu. 

HONELAKORIK EZ BADUZU: ZURE SINTOMAK
KONTROLPEAN DAUDE!

HONELAKO EZER
GERTATZEN BAZAIZU: □ Baliteke agindu dizuten medikazioa 

   aldatu behar izatea  (batzuetan dosi
   altuagoa eta beste batzuetan baxuagoa).
□ 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


