
Gomendio Erabilgarriak:
SUKARRA

ZER DA SUKARRA ETA ZEIN DIRA HAREN KAUSAK?

Gorputzeko tenperaturaren igoera da sukarra. Oro har, 38 ºC baino gehiagoko tenperatura edukitzea da 

sukarra izatea. Sukarraren kausa arruntena infekzioa da. Hona hemen sukarra eragin dezaketen 

infekzio arruntetako batzuk:

 

NOLA TRATATZEN DA SUKARRA?

Kausaren arabera egiten da. Pertsona askok ez dute inolako tratamendurik behar. Tratamendua behar 
baduzu:

Zenbait farmako, hala nola parazetamola edo ibuprofenoalagungarriak dira sukarra 
jaisteko, baina beti ez dira beharrezkoak.
Antibiotikoak infekzioari aurre egiteko. Antibiotikoak bakterioengatiko infekzioetan baino ez 
dira eraginkorrak, eta ez dute balio birusengatiko infekzioak sendatzeko. Esate baterako, 
antibiotikoek ez dute balio hotzeria edo gripea sendatzeko.

Hotzeria edo gripea
Arnasbideetako infekzioa
Infekzio gastrointestinala

Infekzio horietako gehienak ez dira larriak eta besterik gabe egiten dute hobera.

ZEIN DA TENPERATURA NEURTZEKO MODURIK EGOKIENA?

Beste inor ez kutsatzeko, higiene-neurriak muturreraino eraman behar dira, bereziki, sintomak agertzen 
direnean; hori kontuan hartuz gero, familiako beste inork ez du gaixotasuna izango.

Egiaztatu gorputz-zatia lehor dagoela eta ez duela ukitu elementu edo likido bero edo hotzik.
Ipini termometroaren punta besapean edo mingainaren azpian.
Termometroa ondo bildu, finko eduki eta ondo eutsi jarrera horri. Termometro digital gehienek minutu 
bat inguru behar dute tenperatura neurtzeko.

Gaixoaren ondoez-sentsazioa tenperatura baino garrantzitsuagoa da. Sukarra duzula eta gaixo zaudela 
uste badu, baliteke medikuak edo erizainak zure tenperatura neurtzea .



Medikamentuei buruzko informazio argia, independientea eta erabilgarria eskuragarri izango duzu, 
herritar guztioi zuzendutako i-botika webgunean.
“Sukarraren Dekaloagoaren” dokumentua Espainiako Lehen Mailako Arreta Peatrikoaren Elkartearen 
(AEPap) webgunean aurkitu dezakezu.

INFORMAZIO INTERESGARRIA

NOIZ KOMENI DA OSASUN-PROFESIONAL BATENGANA JOATEA?

Jarri profesional batekin harremanetan sukarra izanez gero eta egoera hauetako 
batean egonez gero:

Haurdun zaude.
Duela 6 hilabete baino gutxiago iritsi zinen Afrika, Asia, Latinoamerika, Ozeania 
edo Ekialde Ertaineko bidaia batetik.
Ospitaletik irten berri zara edota ebakuntza edo bestelako prozedura medikoren 
bat egin berri dizute.
Kimioterapia eta/edo erradioterapia bidezko tratamendu batean zaude.
Sistema immunitarioa inhibitzen duten botikak hartzen ari zara, hala nola 
esteroideak edo organo-transplante baten ondoren errefusa galarazteko botikak.

Edo sukarraz gain honako sintoma hauetakoren bat izanez gero:

Legena
Arnasteko zailtasuna edo kostalgia
Buruko min handia edota lepoko mina
Krisi neurologikoa edo nahasketa
Gorako handiak edo beherakoa
Min handia urdail inguruan, bizkarrean edo saihetsetan
Kezkagarria iruditzen zaizun beste edozein sintoma arraro

Edo sukarraz gain honako sintoma hauetakoren bat izanez gero:

Hiru egun baino gehiago eman badituzu 38 ºC baino sukar handiagoarekin.
Kapar batek duela gutxi ziztatu bazaitu
 


