
Sukarraren Dekalogoa 
 
 

1 Sukarra ez da gaixotasuna. Bakteriek zein birusek sortutako infekzioetatik babesten 

gaitu. 

2 Sukarrak, berez, ez du garun kalterik sortzen, ez eta itsutasun, gortasun edo 

heriotzarik ere. 

3 Zenbait haurrek sukarrak sorturiko konbultsioak izan ditzakete (%4). Sukarra 

tratatzeak ez ditu konbultsio horiek saihesten. Beraz, ez litzateke sekula helburu 
honekin sukarra jeisteko  botikarik eman beharko.  

4 Sukarraren kontrako botikak gaizkiegona edo mina dauden kasuetan soilik erabili 

behar dira. Ibuprofenoak eta parazetamolak mina tratatzeko eraginkortasun bera 
dute. Dosiak haurraren pisuaren arabera kalkulatzen dira, ez adinaren arabera. Ez da 
gomendagarria bi botika hauek tartekatzea edo konbinatzea. Aspirinarik ez da erabili 
behar. 

5Sukarra jaisteko, ez dira gomendagarriak zapi umelak, dutxa edo bainuak edo 

alkohol igurtziak. 

6 Sukarra duen haurra arropez gehiegi edo gutxiegi estaltzea ez da komenigarria.  

7 Sukarra duen haurra ongi hidratatua egon behar da. Likidoak eskaini behar zaizkio 

maiztasunez, posible baldin bada karbohidratoak dituztenak (fruitu zukuak, batidoak, 
ahiak,…) 

8 Txertoak jaso ondoren, injekzioa jaso den aldean erreakzioak edo sukar erreakzioak 

saihesteko, ez da gomendagarria Parazetamola edo Ibuprofenoa erabiltzea. 

9 Sukarraren maila eta antitermikoarekiko erantzuna ez dira lagungarriak zehazteko 

infekzioaren larritasun maila edota berau bakteria edo birusek sortua den. 

10 Haurra behatu eta medikuarenera berehala jo beharko da ondorengo kasuetan: 

 

 -Haurrak azalean orban more edo gorri ilunak baldin baditu (inguruko azala 
luzatzean desagertzen ez baldin badira). 

 -Goibelaldi, suminkortasun edo lasaitzen zaila den gehiegizko   negarraldia. 

 -Lepoaren zurruntasuna edo gogortasuna. 

 -Konbultsioa edo konorte galera. 

 -Arnasa hartzeko zailtasuna (saihetsak markatu eta bularrezurra (esternon) 
hondoratzen du, arnasa hartzean txistuak entzuten dira, arnasketa oso 
azkarra, aztoratua, etab.) 

 -Deshidratazioa sortzen duten okada edo beherako jarraiak edo ugariak ( 
mingain lehorra, listu falta, begi hondoratuak, etab.) 

 -Txizik ez badu egiten (edo gutxi egiten baldin badu). 

 -Hiru hilabete baino gutxiagoko haurrak sukarra duen guztietan, berehala jo 
behar da medikuarenera.      
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