
Ez erretzea.
Inolako tabakorik ez erretzea.

Gure etxea eta gure autoa kerik 
gabeko gune bilakatzea. 
Sostengu ematea lantokian eta 
kirol guneetan tabakoarekin 
ikusteko duten neurriei.

Pisu osasungarria izatea.

Ariketa egitea egunero. 
Eserita egiten den denbora 
gutxitzea.

Modu osasungarrian jatea:
· Zereal integral aski jatea, eta 
behar adina lekale, fruta eta 
barazki ere bai.

· Jaki hiperkalorikoak gutxitzea 
(azukre edo gantz asko 
dutenak) eta edari 
azukretsuei ihes egitea.

· Haragi prozesatuei ihes 
egitea (kezkatuak, 
hirugiharra, saltxitxoia…); 
haragi gorria eta gatz asko 
duten jakiak gutxitzea.

Alkohola gutxitzea, minbiziari 
aurrea hartzeko hoberena bada 
ere alkoholdun edariei ihes 
egitea.

Ez egotea sobera eguzkitan, 
bereziki haurrak. Eguzki-babesa 
erabiltzea. Ez erabiltzea UVA 
izpien kabinarik.

Lanean, minbiziaren 
eragileetatik babestea, 
osasunaren babesari eta laneko 
segurtasunari buruzko araudia 
betez.

Argitzea ea radon maila natural 
altutik datorren erradiaziorik ote 
dagoen gure etxean, eta hura 
gutxitzeko neurriak hartzea.

Emakumeentzat:
· Niniari titia ematea. Haurrari 
bularra emanez gero, 
minbizia izateko arrisku 
gutxiago du amak. 

· Menopausiarako hormona 
bidezko terapia 
ordeztailearen tratamendua 
(THS) gutxitzea. Hormona 
bidezko terapia ordeztaileak 
handitzen du minbizi mota 
jakin batzuk izateko arriskua. 

Seme-alabei hauen kontra 
txertoa paratzea:

· B hepatitisa (jaio berriak).
· Giza papilomaren birusa 
(GPB) (neskatxak).

Minbizi hauek hautemateko 
baheketarako programetan 
parte hartzea:

· Kolon-ondesteetakoa 
(gizonak eta emakumeak).

· Bularretakoa (emakumeak).
· Utero-lepokoa (emakumeak).
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EUROPAKO 
KODEA

Ale gehiago eskuratzeko, eta argibide guztia:
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren 
Institutua
Osasuna Sustatzeko eta Politika guztietan Txertatzeko Atala
Tel. 848 42 34 50
www.isp.navarra.es

Minbiziak eragile edo faktore aunitz dituzten 
eritasunak dira. Batzuk ezagutzen ditugu 
eta beste batzuk ikertzen ari dira. 

Batzuei aurrea hartzen ahal zaie eta 
beste batzuei ez: adina, sexua, 

faktore genetikoak… edota 
lanean, inguruan, egoera 

sozioekonomikoan, edo 
eguneroko ohituretan 

oinarritzen 

Minbizien arriskua gutxitzeko, badira 
gobernuei dagozkien politikak eta neurriak, 
horietako asko Europan edo estatu mailan 
egindako lege edo arauak dira. 
MINBIZIAREN AURKAKO EUROPAKO 
KODEAK pertsona bakoitzak har ditzakeen 
neurriak ditu xedetzat:

MINBIZIARI 
AURREA HARTZEA: 

Gehiago jakiteko, 
Minbiziaren 
aurkako Europako 
Kodea ikusi

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/doce-formas

