
Arteria-hipertentsioa prebenitzeko  
eta tratatzeko aholkuak 
(SEFAC; Sociedad Española de Farmacia Comunitaria) 

 
 

Izan zaitezke hipertentsoa eta oraindik ez jakin? 
 
Presio arteriala (tentsio arteriala), gure ingurunean sarri 
ikusten den bihotz-arrisku faktorea da, eta %25-40ak izan 
dezakeela uste da, nahiz eta beraiek ez jakin. Gainera, 
diagnostikatuta eta tratamenduan dauden %16,3a bakarrik 
dago ongi kontrolatua, hau da, arrisku-mugatik behera           
(140/90 mm Hg). Denbora luzean presio altua izateak 
giltzurrunean, bihotzean, garunean eta orokorrean, 
gorputzeko organo guztietan kalteak eragiten ditu. 
Gaixotasun hau “ezkutuko hiltzailea” bezala ere ezagutzen 
da, hau honela, garrantzitsua da oinarrizko ideia batzuk garbi 
izatea lehenbailehen detektatzeko eta horrela behin 
diagnostikatu eta gero, sendagilearen eta farmazialariaren 
laguntzarekin, era egokian kontrolatuta izateko. 

 
 
 
 

SARRITAN GALDETUTAKOAK 

GOMENDIOAK 
 

ERRETZEARI UTZI:  Osasuntsu mantentzeko neurririk eraginkorrena da. Bihotz-arriskua asko 
murriztuko dizu. 
 
PISUA KONTROLATU: Koipe gutxiago jateak, pisuan behera egiten laguntzeaz gain, bihotzeko eta 
garuneko infartuak prebenitzen lagunduko dizu. 
 
GATZ KONTSUMOA GUTXITU: Janariak gatz gutxirekin prestatu eta gero ez ipini gatzik mahaian. Gatz 
gehiegi hartzeak giltzurrunetan likidoen erretentzioa eragiten du eta honek aldi berean presio arteriala 
igotzea eragiten du. Kontutan izan zeintzuk diren gatz kantitate altua duten elikagaiak: patata frijituak, 
zaporea indartzeko erabiltzen diren produktuak, prestatutako janariak, olibak, etab. 
 
GEHIEGIZKO ALKOHOL-KONTSUMOA MURRIZTU: alkohol asko edateak presio-arteriala igotzea 
eragin dezake. 
 
ERREGULARKI ARIKETA FISIKOA EGIN: Ariketa aerobikoa egiteak biriketara iristen den oxigeno 
kantitatea handitzen du eta bihotzak lan gehiago egitea eragiten du: oinez ibili, bizikletan ibili, korrika 
egin, igeri egin… Ariketa fisikoa 30-45 minututan zehar egitea komeni da eta astean gutxienez 3 aldiz. 
 
MEDIKAMENTUAK ERA EGOKIAN HARTU: Sendagileak hipertentsioa kontrolatzeko botikaren bat 
agindu ezkero, berak esan bezala hartu. Nahiz eta tentsioa balore normaletan mantendu ez utzi botikak 
hartzeari, bestela denborarekin, presioa berriro igo egingo litzateke eta honek ondorio kaltegarriak 
eragingo lituzke. Medikamentuei buruzko zalantzarik baduzu sendagileari edo farmazialariari galdetu. 
 
PRESIO ARTERIALAREN JARRAIPENA: Erregularki tentsioa neurtu, ahal izan ezkero goizetan. 
Farmazia batzuetan tentsioa arteriala hartzen da eta jarraipen-programa bat ere burutzen da, hau 
lagungarria da.   

 



 
 

Presio arteriala zer da zehazki? Hipertentsioa sendatu egin daiteke? 
  

Bihotzak, oxigeno eta elikagaiak gorputzeko 
zelula guztietara zabaltzeko, odola arterietan 
zehar bultzatzen du. Presio arteriala odolak 
arterietako hormetan egiten duen indarra da, hau 
da, urak hodi barruan daraman presioa bezalakoa.  

Hipertentsioa oraindik ez da sendatzen. Baina 
medikamentuekin eta dietan eta bizitzeko eran 
aldaketak eginez, kontrolatu daiteke ( bere 
balioak 140/90 mmHg-tik behera mantenduz). 
 
Noiz esango dugu norbaitek hipertentsioa 
duela? 

 
Denbora luzean presio altua izateak zer 
ondorio ekarri ditzake?  

 Odoleko presio altua denbora luzez mantentzean 
sortzen da hipertentsioa. Presio arteriala bi 
zenbakirekin adierazten da, 125/70 adibidez. 
Lehenengo zenbakiari sistoleko presioa edo 
maximoa deritzo ( bihotza uzkurtu egiten da 
odola gorputzera zabaltzeko); bigarren zenbakiari 
berriz, diastoleko presioa edo minimoa deritzo 
(bihotz-taupaden arteko presioa; kasu honetan 
bihotza erlaxatuta dago). Sistole-presioa 140 edo 
altuagoa bada edo diastolekoa 90 edo altuagoa, 
orduan, hipertentsioa da. 

Presio arterial altua denbora luzean izateak 
gorputzeko odol-hodiak kaltetu ditzake; 
batzuetan hormak ahulduz eta odol-jarioak 
eraginez; bestetan, odol-hodien hormetan 
kolesterola eta beste osagai batzuk hormetan 
itsastea eraginez, odolak odol-hodien horma 
zeharkatzea oztopatuz. Hau guztia garuneko 
hodietan gertatu ezkero garuneko infartua eragin 
dezake; bihotzean berriz miokardio-infartua; 
giltzurrunean, giltzurrunaren hutsegitea, etab. 
  
Zeintzuk dira hipertentsioaren arrazoiak?  

  
Badaude hipertentsioarekin lotutariko faktoreak, 
baina oraindik ez dira ezagutzen zeintzuk diren 
hipertentsioa sortzen duten benetako arrazoiak. 
Faktoreak ondorengoak dira: gehiegizko pisua, 
gatz, koipe eta alkohol gehiegi kontsumitzea,  
tabakoa, adina, etab. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENTSIOA ETXEAN NEURTZEN BADA, KONTUTAN HARTU BEHARREKOAK: 
 

 Goizetan neurtzea egokiagoa da, gosaldu aurretik eta edozein medikamentu hartu aurretik. 
 

 Bizkarra eserlekuarekin kontaktuan izan eta hankak ez gurutzatu, hau da, era erlaxatu eta erosoan. 
 

 Tentsioa neurtu aurretik 5 minutu eserita egon. 
 

 Ez egin neurketarik bazkaldu ondoren ezta ariketa fisikoa egin ondoren ere. 
 

 Tentsioa neurtu baino 30 minutu lehenago ez hartu kaferik, ez alkoholik eta ez erre. 
 

 Besoa eroso ipini, mahai gainean eta gogoratu mangitoak bihotzaren parean egon behar duela.  
 

 Aparatu automatikoa edo semiautomatikoa erabili daitezke (farmazialariari galdetu), eta eskumuturrekoa 
edo behatzekoa baino hobeagoa da besokoa.  

 
 Tentsioa neurtzen den bakoitzean orri batean idatzi; sendagilearengana edo farmazialariarengana joatean 

lagungarria izaten da.  


