
 

 

PAZIENTEENTZAKO KIMOTERAPIA TRATAMENDUAREN ONDORENGO GOMENDIOAK 

 

Gogoratu eginkariekin kontuz ibili behar duzula (txiza, kaka, gonbitoak) kimioterapiako 

ondorengo 7egunetan Kimioterapiako zain barneko tratamendu bakoitzeko ondorengo 

7egunetan( WC tapatu eta 3 ur deskarga osoak egin). Hurrengo egunetan kontuan hartu honako 

gomendio hauek: 

 Zure defentsak tratamendua murriztu dezake, Egin ditzakezun Prebentziozko zaintzak izan daitezke 

jendetza saihestea (merkatal guneak, zineak) infekziodun pertsonekin harremana saihestu, baita 

animalia, landareak eta loreekin ere. 

 Hotzikarak, 37,8tik goitiko sukarra izanez gero, joan Txagorritxu AOUko larrialdietara. 

 Sukarrik ez baduzu, zorabiaturik edo ondoezak jota bazaude, kokatutako mina, orientazio eza edo 

nahasturik bazaude, edo ohi baino txiza gutxiago egiten duzula nabarituz gero, jo larrialdietara, 

 Odol jarioa ager daiteke (plaketak murriztearen ondorioz) eginkarietan, gernuan, sudurrean, edo 

azalean (azalean puntu gorri txikien moduan, presionatuz gero zuritzen ez direnak) jo larrialdietara. 

 Txiza egiterakoan hazkura izanez gero edo eztula jarioekin edo (flemak) jo Larrialdietara. 

 Ahoan lesioak ager daitezke, mingainean (mukositisia) Galdetu lehen Mailako Arretan, Eguneko 

Ospitalea edo Onco-hematologiako unitatean. 

 Astenia sentsazioa (nekea), egin ahalik eta bizitza normalizatuena ahal duzun guztietan. Ahal duzun 

guztietan saiatu deskantsuak egiten behar duzun guztietan, 

 Apetitua murriztuz gero, zaporeetan aldaketak, goragalea, gomitoak….hartu elikagai bigunak espezia 

gehiegirik gabe, hobe hotzak beroak baino.Hainbat jatordu egin, neurri txikietan egin. 

 Idorreria/beherakoa, Galdetu zure lehen Mailako Arretako medikuari. 

 Zure medikuak emandako medikamentu guztiak hartzea oso da garrantzitsua. 

 Gogoratu beti Eskuak garbitzea zein  garrantzitsua den eta aho higiene on bat mantentzea  

 

*Informazio hau guztia eskaini zaizun zaintza gidarekin osatu dezakezu 

** 6ªC:unitatearen harreman-tlfnoa      945 00 70 63 

Eguneko Ospitaleako Hematologia kontsulta  945 00 71 30 

Eguneko Ospitalea Onkologia kontsulta   945 00 71 09 

***Sintomaren aurrean nola jokatu zalantzaren bat izanez gero edo eguneko zaintzen garapenerako 

OSAREAN doako telefonora dei dezakezu kontseilu Sanitarioa 900 20 30 50 eguneko 24 orduetan. 

 

Eguneko EAG (etengabeko atentzioko gunea) 945 00 79 00 Olagibel 17etatik 24era. 
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Informazio gehiago nahi izanez gero, ez izan zalantzarik artatzen zaituzten profesionalei galdetzeko 


