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Ospitaleratzean:

• Zaintzaile nagusiak zein diren identifikatzeko (2
pertsona), eta bi telefono-zenbaki emateko
eskatuko dizugu. Telefono horien bidez zurekin
harremanetan jarriko gara, hala behar denean:
alta ematean, pazientea solairura edo ebakuntza-
gelara doanean…

• Pazientearen jantziak eta objektu pertsonalak
emango dizkizugu.

• Nezeserra eman ahalko diguzu, norberaren
garbitasunerako ohiko gauzekin: hortzetako
eskuila eta krema, orrazia, lurrina…

• Pazienteei liburuak, egunkariak, soinu-tresnak
(aurikularrekin erabiltzekoak) ekarri ahal zaizkie.

• Gailu elektronikoak (mugikorra, tableta…)
norberaren ardurapean erabiliko dira. Isilpean
egon beharko dute beti, eta ezin izango dira
argazkiak ez eta grabazioak egin. Gailuak galdu
edo hondatuz gero, erakundeak ez du erantzuki‐
zunik izango.

• Ezin da lorerik ekarri.

• Ez eman pazienteei jatekorik ez edatekorik ere.

• Aurretiazko Borondateen Agiria izatekotan, jaki‐
narazi iezaguzu.

Oso garrantzitsua: Bisita bakoitzaren aurretik eta
ondoren, garbitu eskuak gel hidroalkoholikoz.

Ahots apalez hitz egiteak pazienteei lasai egoten eta
atseden hartzen laguntzen die

Unitatean ospitaleratzea

Zainketa Intentsiboetako Unitatea zainketa
integrala eta jarraitua eskaintzen duen
zerbitzu espezializatua da. Zure senidea
artatzen dabiltzan taldekideak paziente
kritikoaren arretan adituak dira.

"Zainketa Intentsiboetako" sarbidea
Ospitalearen atzealdean dago; ateak
errotulua dauka.



• Pazientearekin pertsona bat
egon ahal izango da ordutegi
honetan:

• Ordutegi hori errespetatzeko aukerarik ez izatera, esaguzu, eta zure beharretara egokitzen
ahaleginduko gara.

• Boxean bakarrik egongo dira bi pertsona. Beste pertsona batzuekin nahi beste aldiz elkar-
trukatzeko aukera izango dute. Itxarongelan itxaron behar da; ez geratu korridoreetan.

• Adingabeak boxetara sartu ahal izango dira, baina aurretiaz profesionalei esan beharko zaie,
bisita programatu dezaten.

• Aurretiaz jakinaraziko diren kasuetan salbu, ez da beharrezkoa mantala, eskularruak edota
maskarak erabiltzea.

Boxetara sartzea:

Bisitak:

• Osasun-informazioa konfidentziala da. Legez, informazioa
soilik emango zaio pazienteari eta berak baimentzen duen
pertsonari.

• Zaintzaile nagusiekin harremanetan jarriko gara egunero
(baita jaiegunetan ere), 13:00etatik 14:00etara bitartean,
itxarongelaren ondoko bulegoan edo boxean.

• Bertaratzerik ez bazenu, medikua telefonoz zurekin harre‐
manetan jartzeko eska dezakezu. Egoera berezietan
(solairurako alta ematean, pazientearen osasun-egoera al‐
datzean…), Unitateko lan-taldea zaintzaile nagusiarekin
harremanetan jarriko da.

• Prozedura bereziren bat egin behar izanez gero, baimen
informatua sinatzeko eskatuko zaio pazienteari, eta, ezin
badu sinatu, bere senideari edo legezko ordezkariari.

Argibiderik behar izanez gero, galdetu iezaguzu.
Laguntzeko gaude!

Sartzea eta bisita-ordutegia

Senideentzako informazioa

9-15 boxak: ezkerreko korridoretik

Goizez
12:00etatik 14:00etara

Arratsaldez
16:00etatik 21:00etara

1-8 boxak: eskuineko korridoretik



Pazienteei Arreta Egiteko Zerbitzua (PEAZ)

Bertan kexa, erreklamazio, esker onak eta iradokizunak jasotzen dira.

• Kokapena: Hall nagusia

• Ordutegia: 8:00 - 15:00, astelehenetik ostiralera

• Telefonoa: 944 007 104

Kafetegia

• Kokapena: beheko solairua, sarrera nagusiaren ondoan

• Ordutegia: 07:00 - 22:00, astelehenetik igandera

Iradokizunen postontzia

• Unitatearen sarreran dago

Erlijio-arreta

• Kokapena: Kapera (3. solairua)

• Telefonoa: 688 809 297

Frogagiriak

Eskatu daitezke:

Astelehenetik ostiralera:
Harrera-gunean
• Kokapena: Hall nagusia

• Ordutegia: 8:00 - 18:00

Asteburu eta jaiegunetan:
Larrialdietako onarpenean
• Kokapena: Larrialdietako Zerbitzua

• Ordutegia: 24h

✆ Telefonogunea: 944 007 000

Intereseko informazio gehiago


