
 

 

ZAINKETAK ETA GOMENDIOAK BIZKARREZUR ZERBIKALEAN 

EBAKUNTZA EGIN ONDOREN  

NEUROKIRURGIA 

ZAINKETA OROKORRAK 

 Egin dizuten ebakuntzaren ondoren, nahiko ohikoa da pazienteek mina izatea eremu zerbikalean, batik bat 

mugitzen direnean. Alta-txostenean jasoko da zer analgesiko har dezakezun. Halaber, baliteke inurridura edo 

sentikortasunik eza nabaritzea beso batean edo bietan. 

 Afonia ere izan dezakezu, baina lehen asteetan arinduko da. 

 Aldez aurretik tratamendurik hartzen bazenuen beste gaixotasun bategatik, jarraitu gauza bera egiten, medikuak 

besterik esaten ez badizu behintzat. 

 Beharbada, azkura izango duzu ebakiaren inguruan, eta zertxobait gogortu daiteke eremua. 

 Lehen hilabetean, lepoko biguna eraman behar duzu beti; nolanahi ere, baliteke medikuak beste denbora-tarte 

bat zehaztea. Orobat, medikuak esango dizu noiz utzi lepokoa gauez eramateari. 

 Lehen bi asteetan, ez utzi burua postura finko batean denbora luzea; adibidez, telebista ikustean edo liburu bat 

irakurtzean. Hala, muskuluen gainkarga ez da sortuko, mina eman dezake eta. 

 Medikuak besterik esan ez badizu, egin ohiko dieta. 

 Hartu atseden nahikoa eta egin geldialdi laburrak egunean zehar. 

 Hasi jarduerak egiten pixkanaka. Lehendabizikoa ibiltzea izango da. Baliteke denbora behar izatea energia guztia 

berreskuratu arte. 

 Erabili barandak eskailerak igotzeko. 

 Ez altxatu pisurik. 

 Makurtu behar baduzu, egizu belaunak tolestuz. 

 Osatu ahala, medikuak esango dizu noiz gidatu dezakezun berriro. 

ZAURIA ZAINTZEA 

 Dutxa har dezakezu; dena den, ibili kontuz jostura dagoen eremuan. 

 Zauriak garbi eta lehor egon behar du. 

 Alta ematen dizutenean, antiseptikoa erabili behar ote duzun esango dizute. 

 Larruazaleko jostura ebakuntza egin eta 7 edo 10 egun igarotakoan kendu behar dizute. Alta-txostenean jasoko 

da zein egunetan kenduko dizuten eta nora joan behar duzun. 

NOIZ JO BEHAR DUZUN LEHEN MAILAKO ARRETAKO MEDIKUARENGANA 

Jo medikuarengana honelakorik sortzen bazaizu: 

 Sukarra edo hotzikarak. 

 Ebakia gorritzea, handitzea, zerbait jariatzea, mina ematea edo odola ateratzea, edota ebakia zabaltzea. 

 Hankak handitzea, mina ematea, beroa nabaritzea edo gorritzea, berdin du hanketako zein tokitan. 

 Min zerbikala, medikuak agindutako medikamentuekin desagertzen edo arintzen ez dena. 

 Ahuleria besoetan edo hanketan, interbentzio kirurgikoaren aurretik halakorik ez bazenuen. 

 Irensteko arazoak. 
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