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Babeslea: iametza Interaktiboa

EGIA DA batzuetan aparte-
ko arrazoirik gabe kezka-
tzen garela, eta ez dagoela
medikuarengana zertan
joan gorputzak aldaketaren
bat duen bakoitzean. Baina
egia da, era berean, badirela
seinale batzuk, garaiz har-
tuta serioa gerta litekeen
trastorno baten irtenbide
egokirako modua ematen
dutenak. Biztanleriaren
%60k aparteko premia edo
beharrik gabe jotzen du
larrialdi zerbitzuetara.
Horregatik seinale batzuk
ezagutzen jakitea oso balia-
garria izan daiteke, seinale horiek
adieraz dezaketen gaitzari garrantzi
egokia emateko.

Gorputzak barruko desorekaren
baten edo gaixotasun jakin baten
berri ematen diguten seinaleak
bidaltzen dizkigu sarritan. Horrega-
tik, abisu horiei garrantzirik ez ken-
tzea komeni da, gerora gaitz larria-
goak izan daitezkeenak saihesteko
balio dutelako.

Beste zerbait ezkuta dezaketen
molestia itxuraz garrantzi gabeak 

l Hainbat astetako eztula. Bron-
kitis biriko baten berri eman dieza-
guke, edo sudurreko polipoen sus-
moa sorrarazi. Dena den,
medikuaren auskultazioak diagnos-
tikoa argituko du, eta baita beste
arrazoi posible batzuk baztertu ere;
asma, esate baterako. Eztulaz gaine-
ra karkaxarekin odola botatzen
bada, gaitz larriagoren bat ote dago-
en aztertu beharko da –biriketako
minbizia, azken muturrean–.

l Bertigo iraunkorra. Normalean
gertatzen den bezala pare bat egu-
nean desagertu ordez, denbora
igaro ahala bertigoak gero eta gogo-
rragoak direnean eta gero eta era-
gozpen handiagoa eragiten dute-
nean, litekeena da horien azpian
belarriko trastornoren bat egotea,
edo oraindik diagnostikatu gabe
dagoen diabetesa, hipertentsioa edo
arteriosklerosia.

l Gehiegizko logura. Horren
azpian loaren trastorno garrantzi-
tsuren bat egon daiteke –gaueko
apneak, esaterako– eta komeni da
mediku batek ikustea. Depresioa eta
herstura edo antsietatea bezalako
arazo psikologikoak ere izan daitez-
ke arrazoia. Hormona tiroideoaren
jaitsiera, eta odolean kaltzio edo
sodio gehiegi egotea ere aipatu
behar dira gehiegizko logalearen
erantzuleen artean. Diagnostiko
egokia eta tratamendua beharrezko-
ak dira kasu guztietan.

l Odol-galerak meno-
pausiaren ostean. Kasu
gehienetan emakumeak
garai horretan izan ohi duen
estrogeno-mailaren behera-
kadak sortuak izan arren,
zenbait egunetan zikinduz
gero, zoaz ginekologoaren-
gana, litekeena baita endo-
metriosia edo baginako irri-
tazio edo inflamazioren bat
izatea egoeraren jatorria.
Medikuak agindutako trata-
mendu hormonalak ere sor
ditzake ezohiko odol-galera
horiek, baina hori espezia-
listak baloratuko du.

Min lokalizatuak

l Buruko minak. Bat-batean
agertzen badira, ohikoa ez den
intentsitatearekin –minak “erre”
egiten duela esaten dute gaixoek–,
garuneko infartu baten etorreraren
abisu moduko seinaletzat har dai-
tezke. Minarekin batera ikusmen eta
koordinazio-arazoak badituzu, zoaz
medikuarengana. 

l Sabeleko mina. Mina sabelaren
goiko aldean kokatua badago, edo
behe-eskuinaldean, eta minaz gain
sukarra agertzen bada, pankreako
arazoren bat izan daiteke. 

l Gerrialdeko mina. Disko-her-
niaren bat izan daiteke, batzuetan
indar muskularraren galera ekarri
ohi duena. Mina bizka-
rralde osora zabaltzen
bada, behazuneko kal-
kuluak edo harriak izan
daitezke. n
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Oharkabean joaten utzi behar ez diren 
zazpi sintoma 


