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 Zer esan nahi du eta zeintzuk dira sintomak? 
 

Adinak aurrera egin ahala, nahiko ohikoa da pertsona batek zenbait gaixotasun kroniko izatea 

aldi berean. 

Hala, ez da arraroa edozein gaixotasun-konbinazio izatea, adibidez, bronkitis kronikoa, 

diabetesa, arteria-hipertentsioa edo bihotzeko gaixotasunak. Gainera, baliteke arazo 

baterako egokiak diren gomendioak kaltegarriak izatea beste arazo baterako, eta gaixotasun 

baten aurka laguntzen duten botika batzuk kaltegarri suerta daitezke beste batzuen aurka. 

Garrantzitsua da lehen mailako arretako medikuak eta 

erizainak egindako zainketa- eta jarraipen-plana izatea, 

bai zurekin eta bai beste espezialitateetako mediku zein 

erizainekin adostutakoa. 
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• Aldian behin berrikusi hartzen duzun medikazioa, eta adierazitako 

jarraibideak kontuan hartuta, aldera ezazu medikazioaren orri "ofizialean" 

jasotakoarekin, ondo ari zarela ziurtatzeko. "Biltegiratutako" eta dagoeneko 

hartu behar ez duzun medikazioa gertuen duzun farmaziara eraman behar 

duzu, akatsak ekiditeko.  

 

 

Nola tratatzen da? 
 

• Hartu medikazioa adierazi eta gomendatu dizuten moduan. 

  

• Ospitaleratuta egon ondoren edo espezialistarekin kontsulta izan ostean, berrikusi eta egiaztatu aldaketa 

guztiak. 

• Medikazioarekin zalantzak badituzu, jarri harremanetan medikuarekin edo erizainarekin, berrikusi ahal izateko. 

• Botikaren batek kalte egiten badizu edo dudarenbat baduzu, kontsultatu erizainarekin edo familia-medikuarekin, edo 

ohiko ordutegitik kanpo deitu Osasun Aholkura 900 20 30 50 edo Etengabeko Arretako Gunera joan zaitez. 

Nahiz eta beraiek tratamendua k agindu ez, lagundu ahal izango dizu. 

 
JARRI NEUMOKOKOAREN AURKAKO TXERTOA, BAITA GRIPEAREN AURKAKOA ERE, URTERO 

 

 

Txertoa eraginkorra da gaixotasuna prebenitzeko. 

Garrantzitsua da gripearen aurkako txertoa urtero jartzea; izan ere, ez zaizu gripea izatea 

komeni, zure kasuan errazago konplika baitaiteke. 
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Ikasi: 
Elikadura Jarduera fisikoa 

Higienea Beste bizi-ohitura batzuk 

Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
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ELIKADURA: 

• Dieta berezi bat egiteko adierazi badizute, egizu, eta zalantzarik 

baduzu, kontsultatu erizainari. 

• Egin lauzpabost otordu arin egunean, sabela gehiegi ez 

betetzeko eta birikek hedatzeko espazio handiagoa izan dezaten. 

• Jan egunero: esnekia, arrautza, haragi- edo arrain-anoa, fruta 

freskoa eta barazki freskoko anoa. Dieta berezien kasuan, 

zehaztuko da zer jan. 

 

Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

• Neurtu gozokien eta azukrearen kontsumoa, eta diabetikoa bazara, 

ekidin halakorik hartzea. 

• Neurtu karbono-hidratoen kontsumoa: ogia, arroza, patata, pasta, 

lekaleak... Ahal dela, integralak izan daitezela. 

• Mugatu gatz-ingesta eta gatz ugariko elikagaiak, adibidez: 

kontserbak eta hestebeteak. Ez hartu kafe gehiegi. 

• Haizeak edo astuntasuna ekiditeko, murtxikatu poliki, ahoa itxita 

duzula airea ez irensteko, eta neurtu haizeak edo astuntasuna eragiten 

dituzten elikagaien kontsumoa. 
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LIKIDOEI BURUZ: 

• Gogoratu likido-kantitate berbera edatea eskuarki. 

• Beroa egiten badu, sukarra edo beherakoa baduzu, gogoratu likido gehiago edan behar 

duzula. 

• Gogoan izan fruta, esnea edo zopak likidotzat hartzen direla. 

• Gogoratu osasun-profesional bati kontsultatu behar diozula zein likido-kantitate 

den gomendagarria zure kasuan. 

 

 

Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
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BESTE NORBAITEK ELIKATU BEHAR DITUEN PAZIENTEEN KASUAN, ADI: 

 

Araba: 945.24.44.44 
Bizkaia: 944.100.000 

Gipuzkoa:  943.46.11.11 

• Pazienteak erne eta esna egon behar du, eserita eta eroso; oheburukoak 90º-tan egon behar du, eta buruak 

zertxobait aurrerantz. 

• Dietaren sendotasunak egokia izan behar du. 

• Hartu kontuan likidoek solidoek baino eztarriko trabamendu gehiago eragin ditzaketela, horregatik da 

garrantzitsua pazientea 90º-ko inklinazioan eserita egotea. Beharrezkoa bada, erabili lodigarriak xurgapenak 

ekiditeko. 

• Eztul egiten badu, adurra badario, edo arnasa hartzeko zailtasunak baditu... Hitz egin medikuarekin 

edo deitu larrialdietara zuzenean. 
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Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

JARDUERA FISIKOA 

•Egin zure gaitasunarekin bat datorren jarduera fisikoa, eta ekidin arrisku-egoerak, 

adibidez, elurra, izotza, haizea, bero handia... dagoenean ateratzea. 

•Gomendagarria da egunean 15 minutu ibiltzea eremu lauetan, eta egunean 5 minutu luzatzea, egunean 30 

bat minutu ibiltzeko xedez. Bizpahiru tartetan zati daiteke, 30 minutura heldu arte. 

•EZ egin baraurik egonda, ezta otorduen ondoren ere. 

ERORIALDIAK PREBENITZEA 

• Ohetik altxatzean, zutitu aurretik, eseri ohearen ertzean minutu batzuk; erabili oinetako itxiak, ez ibili 

ilunpetan, piztu argia, ekidin zoru bustiak zapaltzea, ziurtatu aulkia eta oheak balazta jarrita dutela, kendu alfonbrak, 

behaztopa, gainerako altzariak edo objektuak. 

• Zure segurtasunaren mesedetan, hobe da dutxa erabiltzea, bainuontzia baino. 

 

 

 

ALKOHOLA, TABAKOA ETA PISUA: 

•Neurtu alkohol-ingesta, eta hartu, gehienez, bi ontzi txiki ardo edo bi botilatxo garagardo 

(medikuak kontrakoa gomendatu ez badizu). 

•EZ ERRE. 

•Ekidin pisu gehiegi izatea. Baliteke medikuak edo erizainak pisua aldian behin kontrolatzeko 

gomendatzea. 
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GORPUTZEKO HIGIENEA 

• Gorputz-higienea izan eta azala hidratatu egunero. Gainera, garbitu ilea astean pare bat aldiz. 

• Zaindu ahoko higienea. Garbitu protesiak eta hortzak bizpahiru aldiz egunean. Mina baduzu, odola ateratzen 

bazaizu, edota iruditu bazaizu ahoan edo oietan konkorren edo zauriren bat duzula, kontsultatu. Jo 

dentistarenera erregulartasunez, nahiz eta sintomarik izan ez. 

• Adi oinei: oinak garbi eta lehor egon daitezela, gogorgunerik gabe eta hidratatuak, eta azazkalak motz eta 

zuzen izan behar dituzu. Azazkalak moztu eta gogorguneak zein kailuak tratatzeko zailtasunak badituzu edo 

ezin baduzu, eskatu laguntza norbaiti, edo joan podologoarenera. Erabili oinetakorik egokienak, esaterako, 2 

hatz takoi dutenak, zabalak direnak eta oina behar bezala eusten dutenak.  

• Oheratua edo mendetasun-egoeran dagoen paziente baten higienea zaindu behar bada, honako hau 

funtsezkoa da:  

o Azala garbi eta hidratatuta egotea, eta etengabeko presioa ekiditea. 

o Azala xeheki gainbegiratzea, batez ere hezur-prominentzietan eta azal-tolesturetan. Kolorea, 

osotasuna eta abar aldatu badira, hitz egin erizainarekin. 

o Presio-ultzerak prebenitzea gorputzaren jarrera aldatuz zenbait ordu igarotakoan, burukoak edo 

kuxin bigunak erabiliz. 

 

Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
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LOA ETA ATSEDENA 

• Izan bizimodu erregularra eta ordenatua, eta saiatu oheratzeko eta 

jaikitzeko ordua errespetatzen. 

• Gogogatu adin jakin batetik aurrera behar diren lo-orduek behera egin 

dezaketela edo alda daitezkeela. 

 

Zer egin dezaket neure burua zaintzeko? 
 

• Ekidin jarduera fisiko handia  eta ekintza estresantek egitea lo hartu aurretik. 

• Ekidin siesta luzea egitea. 30-40 minutuko atsedena har dezakezu. 

• Gogoratu berandu afaltzeak, asko afaltzeak edo gosez ohera joateak lo hartzea zail dezaketela.  

• Ongi lo egin ezin baduzu, eta neke- nahiz logale-sentsazioa baduzu etengabe astebete baino luzaroago, 

medikuarekin edo erizainarekin hitz egin edo deitu Osasun Aholkura 900 20 30 50 edo Etengabeko Arretako 

Gunera joan zaitez.  

• Ohean ordu erdi badaramazu eta ezun baduzu lo hartu, ez obsesionatu. Gomenigarria da, altxatu eta zeoze 

lasaigarria hartzea loa berrir ere sentitu arte. Ekidin logure gabe ohera joatea.  
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• Orain arte agertu ez den min handia duzunean, bereziki toraxaren edo 

abdomenaren aldean. 

• Nekeak, itolarriak eta aire-gabeziak gora egitea egonean zaudenean. 

• 38 gradutik gorako sukarra, edo sukarra hotzikarekin. 

• Zorabioak, nahasita edo erdi lo geratzea. 

• Indar gutxiago izatea gorputz-adarren batean, zutik egoteko ezintasuna, ahoko 

ertza desbideratzea edota hitz egiteko zailtasunak. 

• Odola gorozkietan, gorakoan edo gernuan. 

• Likidoak hartzea galarazten duen gorakoa, 24 ordu baino luzaroago. 

• Pixarik ez azken 24 orduetan. 

 Osasun-zentruko ordutegian:  

Noiz deitu behar diot medikuari edo erizainari? 
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Kontaktuan jarri zaitez zure erizaina 
edo mediakuarekin.  

Ohiko ordutegitik kanpo:  

Deitu Osasun Aholkura 900 20 30 50 edo 
Etengabeko Arretako Gunera joan zaitez.  


