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Zer da bihotz-gutxiegitasuna eta zein dira sintomak? 

Bihotzak odola behar bezala ponpatzen ez duen egoera bat da, eta odola ez 

da gorputzeko zeluletara heltzen behar duten oxigenoaz hornitzeko. 

 

 

 

Zerk eragiten du? 

• Bularreko anginak eta bihotzeko akutuak izatea. 

• Arteria-presio handia, eta denbora luzean. 

• Bihotzeko balbulen gaixotasun batzuk. 

• Zenbait arritmia. 

• Substantzia toxikoak, esaterako, alkohola. 

• Horren ohikoak ez diren beste kausa batzuk. 

 

 

 

Zein sintoma eragiten ditu? 

• Arnasa berotzea, batik bat ahaleginak egitean edo ohean etzanda gaudenean. 

• Oinak, orkatilak eta hankak handitzea. 

• Nekea eta ahuleria. 

• Pisua hartzea. 

• Eztul lehorra, gauez batez ere. 

• Gauez esnatzea arnasa hartzeko zailtasunarekin. 

• Zenbaitetan, gutxitan egiten da pixa egunez, eta askotan gauez.  

• Jateko gogorik eza. 

• Gernu-kantitateak behera egitea 24 ordutan. 
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Tratamendua bizimodua aldatzean eta botikak hartzean datza. 

Nola tratatzen da bihotz-gutxiegitasuna? 

Honako hau jakin behar duzu botikei buruz: 

• Frogatu da urte gehiago bizi daitekeela botika jakin batzuk hartzen badira, 

eta batez ere, hobeto bizi daitekeela; hortaz, hartu egin behar dituzu, 

nahiz eta ondo egon. Ez utzi botikak hartzeari kontsultatu gabe. 

• Bihotzak gogorrago ponpatzen laguntzen dute. 

• Hodiak erlaxatzen dituzte, odolak errazago zirkulatzen du, eta bihotza 

gutxiago nekatzen da. 

 

• Batzuek bihotza geldoago aritzea eragiten dute; beraz, bihotzak 

ere atseden hartzen du. 

• Beste farmako batzuek pixa egitea eragingo dute, eta gorputzean 

pilatutako likidoa gutxiagotu edo desagerrarazi egingo dute. 

• Zenbait botikak albo-ondorioak eragin ditzakete, adibidez, 

zorabialdiak, eztula, ahuleria... Egoera horietan, hitz egin 

medikuarekin edo erizainarekin. 
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Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

OROKORRAK: 

• Hartu botikak medikuak adierazi dizun moduan, nahiz eta ondo egon. 

• Ez hartu antiinflamatoriorik, ezta medikamentu eferbeszenterik ere, azken horiek 

gatz-kantitate handia baitute. 

• Kontrolatu pisua egunero, eta pisatu ordu berean, goizez, ahal dela.  

• Obesitatea baduzu, saiatu argaltzen. Erizainak pisu egokia lortzen lagunduko dizu. 

• Ekidin alkohola hartzea eta ez erre. 

• Egin zure gaitasunarekin bat datorren jarduera fisikoa. 

• Kontrolatu arteria-presioa. 

 

 
ELIKADURA: 

• Bota gatz-kantitate txikia janariari, eta gogoratu elikagai batzuek gatz-kantitate handia  dutela, 

esaterako, hestebeteek, kontserbek, aurrez prestatutako produktuek, prestatutako saltsek, opil industrialek... 

• Kontrolatu likido-kantitatea. Hartu kontuan zukuek, zopek eta frutak likidoa dutela, eta zenbatu egin behar duzu. 

• Ekidin gantz ase ugariko elikagaiak: haragi gorria, hestebeteak, arrautza-gorringoak... 

• Saiatu jaten fruta, barazkiak, lekaleak eta arraina. 
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• Pisua hartu duzu, 1 kg egun batean edo 2-3 kg bizpahiru egunetan. 

Noiz deitu behar diot medikuari edo erizainari? 
 

• Orkatilak edo hankak gehiago handitu zaizkizu. 

• Ohi baino zailtasun handiagoak dituzu arnasa hartzeko, edo gauez 

esnatzen zara itolarri-sentsazioa duzulako. 

• Eztul lehorra eta etengabea, gauez okerrera egiten duena. 

• Zorabioak edo ahuleria. 

• Ohi baino nekatuago zaude. 

Pisua hartu 

duzu. 

Orkatilak edo 

hankak handitu 

zaizkizu. 

Eztul lehorra 

duzu. 
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Ahaztu ezin duzuna 
 

 Arnasa hartzeko arazoak. 

 Mina bularraldean. 

 Pisu-aldaketak. 

 Orkatilak edo hankak handituta. 

 Jarduerak egiteko zailtasun 
handiagoa. 

 

HONELAKORIK EZ BADUZU:   

 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. 

 

 Baliteke tratamendua doitu behar 
izatea (batzuetan dosi altuagoa eta beste 
batzuetan baxuagoa). 

 

HONELAKO EZER BADUZU: HONELAKO EZER BADUZU: 

 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. 
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 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! 

 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. 

□ Araba: 945 24 44 44 

□ Bizkaia: 94 410 00 00 

□ Gipuzkoa: 943 46 11 11 

OSAKIDETZAKO 
LARRIALDI ZERBITZUA DEITU 


