BIZI OHITURA OSASUNGARRIAK
Elikadura
□ Egin lauzpabost otordu arin egunean.
□ Neurtu gozokien eta azukrearen kontsumoa, eta diabetikoa
bazara, ekidin horiek hartzea.
□ Har itzazu fruituak (5 ale egunean) eta, zuntz askoko (osoko zerealak)
elikagaiak. Dieta mediterraneoa egitea oso osasungarria da.
□ Mugatu gatz-ingesta eta gatz ugariko elikagaiak; adibidez:
KONTSERBAK ETA HESTEBETEAK. Ez hartu kafe gehiegi.
□ Haizeak ekiditeko, murtxikatu poliki, eta neurtu haizeak edo
astuntasuna eragiten dituzten elikagaien kontsumoa.

□ 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.

Jarduera fisikoa
□ Egin zure gaitasunarekin bat datorren jarduera
fisikoa, eta ekidin arrisku-egoerak,
adibidez, elurra, izotza, haizea, bero
handia...dagoenenan ateratzea.
□ Gomendagarria da egunero 15 minutu
ibiltzea eremu lauetan; geroago, 5 minutu
luzatu beharko zenuke egunero, egunean
30 bat minutu ibiltzeko xedez.
□ EZ EGIN baraurik egonda, ezta otorduen
ondoren ere.

Alkohola, tabakoa eta pisua
□ EZ ERRE.
□ Neurtu alkohol-ingesta, eta hartu,

gehienez, bi edalontzi txiki ardo edo bi
botilatxo garagardo (medikuak kontrakoa
gomendatu ez badizu).
□ Ekidin pisu gehiegi izatea. Baliteke
medikuak edo erizainak pisua aldian behin
kontrolatzeko gomendatzea.
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BIZI OHITURA OSASUNGARRIAK
Higienea
□ Gorputz-higienea izan eta azala hidratatu egunero.
□ Zaindu ahoko higienea. Garbitu protesiak eta hortzak
bizpahiru aldiz egunean.
□ Adi oinei: garbi eta lehor egon daitezela, gogorgunerik
gabe eta hidratatuak; eta azazkalak motz eta zuzen.
□ 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, oro har:
□ Azala garbi eta hidratatua egotea, eta etengabeko presioa ekiditea.
□ Azala xeheki gainbegiratzea, batez ere hezur-prominentzietan

eta azal-tolesturetan. Kolorea, osotasuna eta abar aldatu badira,
hitz egin erizainarekin.
□ Presio-ultzerak prebenitzea gorputzaren jarrera aldatuz zenbait
ordu igarotakoan, burukoak edo kuxin bigunak erabiliz.

Loa eta atsedena
□ Izan bizimodu erregularra eta ordenatua, eta saiatu
oheratzeko eta jaikitzeko ordua errespetatzen, baita
asteburu eta oporretan ere.
□ Ekidin jarduera fisiko handia eta ekintza
estresanteak 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 logalesentsazioa baduzu etengabe astebete baino luzaroago,
medikuarekin edo erizainarekin hitz egin.

□ Ohean ordu erdi badaramazu eta ezin baduzu lo hartu, ez obsesionatu.

Gomenigarria da, altxatu eta zeoze lasaigarria hartzea loa berriro ere sentitu
arte. Ekidin logure gabe ohera joatea.

Zalantzarik izanez gero, edo informazio gehiago behar izanez gero, jo
osasun-arloko profesionalarengana edo Osasun Aholkura (telefono zenbakia: 902 20 30 50).

