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Ongi etorria ematen dizugu, ospitaleko zure egonaldia onuragarria izango den 
itxaropenez.

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea Osakidetzako Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 
ESIan integratutako zerbitzu-erakundea da, eta goi mailako zerbitzu espezializatuak 
eta erreferentziakoak eskaintzen ditu. 

Herritarren osasuna hobetzeko eta ezagutza eta berrikuntza erabilgarria sortzeko lan 
egiten dugu, osasun-sistemaren eta gizartearen jasangarritasunaren bila.

Gida honetan, informazio lagungarria duzu ospitalean zauden bitarterako, bai zuretzat 
bai zure senideentzat.

Aurkezpena



Unitatera iristean, erizaintzako taldeak hartuko zaitu: ge-
lako funtzionamenduaren eta solairuko arauen berri emango dizute, 
zure egoera klinikoaren lehenengo balorazio bat egingo dute eta 
zure arreta integralaz arduratuko den asistentzia-taldea ezaguta-
raziko dizu. 

Jakinarazi iezaguzu une horretan elikagai, material edo 
medikamenduekiko alergiarik baduzu, bai eta etxean har-
tzen duzun tratamendua ere. Ospitalean zauden bitartean, 
soil-soilik hartuko duzu talde mediko arduradunak agindu-
tako medikazioa.  

Segurtasun-arrazoiak direla-eta, identifikazioko eskumutu-
rreko bat jarriko dizugu (zure datu pertsonalak dituena) eta 
soinean eraman beharko duzu ospitalean zauden bitartean. 
Eskumuturrekoa galtzen edo hondatzen bazaizu, mesedez, 
esan erizaintzako langileei, beste bat jar diezazuten. 

Garbiketa pertsonalerako oinarrizko tresnak ekarri ahal 
dituzu. Ospitaleak kamisoi bat emango dizu, baina zure 
ohe-arropa ere ekar dezakezu.  Ez eduki gelan baliozko 
objekturik.  Ospitaleak ezin du bere gain hartu objektu 
horien erantzukizuna. 

Ingresatuta zauden bitartean, ezin izango zara Unitatetik irten baimenik gabe. 

Profesionalen identifikazioa

Ospitalizazioa

Pijama urdina
Kirurgia-Aldea

Pijama Berdea
Interbentzio-arloa 

Mantal zuria
Fakultatiboa

Pijama urdin argia
Erizaina

Pijama arrosa
Erizaintzako laguntzailea

Pijama morea
Teknikari sanitarioak

Uniforme berdea  
eta marra zuriak
Administrari laguntzailea

Pijama grisa
Zeladorea

Uniforme urdin iluna
Mantenimendua

Uniforme zuria
Ostalaritza

KIROFANOA



Ospitalizazioa

Informazio medikoa
Zure asistentziaren ardura duen talde me-
dikoak informazioa emango dizu erregularta-
sunez zure gaixotasunaren eboluzioaz. Galdetu, zalantzarik 
gabe, jakin nahi duzun guztia. Zure konfidentzialtasun-es-
kubidea bermatzeko, medikuak bakarrik emango die infor-
mazioa seniderik zuzenenei edo zuk izendatzen duzun per-
tsonari. Gomendagarria da pertsona berberak jasotzea beti 
informazioa. Irizpide orokor moduan, telefonoz ez da informa-
ziorik emango.

Erizaintza zainketak:
Lan-txanda bakoitzean, erizain batek du zure zainketen 
ardura. Zerbait behar baduzu, sakatu oheburuko txirrina; ez joan erizaintzako postura.  

Senide eta lagunen laguntza eskertzen dugu pazienteen zainketa eta arretan. Elkar hartuta, 
hobetu egiten ditugu pazienteen zainketak, eta arazoak saihesten dira.

Elikadura
Dieta ere bada tratamenduaren partea, eta medikuek zuretzat egokiena aginduko dizute. Menu 
ezberdinen artean aukeratu ahal izango duzu, betiere, zure dietarekin bateragarria bada.  

Otorduak

• Gosaria: 08:30 – 09:30 • Askaria: 16:30 – 17:00

• Bazkaria: 12:30 – 13:30 • Afaria: 19:30 – 20:30

Solairuko idazkaritza eta enpresa-ziurtagiriak
Ospitaleratuta zauden unitatean, idazkaritza bat dago. Bertan, behar dituzun administrazio-agiri 
guztiak eska ditzakezu, hala nola, enpresa-ziurtagiria, betiere, astelehenetik ostiralera, goizeko 
9:00etatik 15:00etara. Ordutegi horretatik kanpo, Harrera Nagusian (Hall Nagusia, beheko so-
lairua) edo Larrialdietako Harreran eska daitezke enpresa-ziurtagiriak. 



Bisitak
Pazientearekin pertsona bat egon daiteke eguneko 24 orduetan. Gainera, bisita-orduetan, pa-
ziente bakoitzeko beste pertsona bat sartzea ere baimentzen da. Paziente bakoitzeko bi bisitari 
baino ez dira onartzen gela barruan, pazienteei zor zaien begiruneagatik.

Bisita-orduak: 12:00 – 20:00

Ospitaleko sarrera nagusia itxita dago 23:00etatik 06:00etara. Ordu horietan, Larrialdietatik 
sartu eta irten behar da.  

Zenbait unitate berezitan, hala nola, Erditzeak, Zainketa Intentsiboak, Bizkortzea, Erredura Han-
diak eta beste, ordutegia espezifikoak daude. Unitate horietan ingresatzean, horren berri eman-
go dizute.

Mesedez, lagun iezaguzu pazienteen ongizatea
eta lasaitasuna zaintzen

•  Gogoratu, indarreko araudiaren arabera debekatuta dagoela erretzea ospitale- 
eremu guztietan, aire zabaleko guneetan, barne.

•  Hitz egin ahopean, itxi gelako atea eta ez geratu korridoreetan. Unitate askotan badago pa-
ziente eta senideentzako itxarongela bat: erabil ezazu. 

•  Eskuko telefonoa erabiltzean, izan begirunea

•  Ospitaleak erantzukizun sozialaren aldeko apustua egiten du, eta gure jarduerak ingurume-
nean duen inpaktua ahalik eta txikiena izatea nahi dugu. Hori dela-eta, gomendatzen dizugu 
zure eskura dauden baliabideak arduraz erabiltzea (argia, ura…) eta birziklatze-guneak ba-
liatzea.



•  Zure talde medikoak erabakiko 
du noiz eman ospitaleko alta.  
Saiatuko gara behar besteko denboraz jaki-
narazten, aurretik egin beharrekoak lasai 
egin ditzazun. 

•  Alta-txosten medikoa eta erizaintzako zainke-
ten jarraipen-orria emango dizkizugu.

•  Ospitaletik irteten zaren egunean, gomen-
datzen da pertsona bat zurekin egotea, zure 
gauza pertsonalak batzen eta gomendioak 
jasotzen laguntzeko.

•  Medikuen iritziaren kontra, ospitaletik alde 
egin nahi baduzu, “Borondatezko Alta” izene-
ko dokumentua sinatu beharko duzu.

•  Beste paziente batzuk ere gure asistentziaren 
zain daude. Mesedez, alta medikoaren agiriak 
jaso ondoren, utzi gela ahalik eta lasterren. 

Ospitaleko alta



 Euskera: logo honi esker 
identifikatu ahal izango dituzu 
euskaraz artatu ahal zaituzten 
ospitaleko langileak.

 Paziente eta Bezeroen Arreta Zer-
bitzua (PEAZ) eta gizarte-langileak: 
Hall Nagusia. Ordutegia: 09:00 – 15:00, 
astelehenetik ostiralera.  
Harremanetarako tel.: 946 006 334.

 Harrera Zerbitzua:  
Hall Nagusia. Ospitaleratzeko beharrezko iza-
pideak bideratzen ditu. 

 Informazio Zerbitzua: 
Hall Nagusia. Ordutegia: 08:00 - 22:00, aste-
lehenetik igandera. 

Harremanetarako tel.: 946 006 591.  
22:00etik aurrera, Larrialdietako Informazioa.

 Prentsa-kiosko automatikoa eta 
Kutxazainak:  
Hall Nagusia.  

 Telefonoak:
- Telefonogunea: 946 006 000
- Informazioa: 946 006 591

 Aparkalekuak: 
Ordaindu beharreko aparkaleku pribatu bat 
dago plaza azpian, eta ospitale inguruko 
kaleetan TAOa. 

Taxi Metro ParkingBus

 Telefonoa eta telebista geletan: 
Gelatik, telefonoz deitu ahal da, TB txartela 
erabiliz. Gainera, senideek zuzenean deitu 
ahal dute gelara. Telefono-zenbakia gelako TB 
panelean adierazten da.

 Erlijio-zerbitzuak:
Erlijio-arreta nahi baduzu, jarri harremanetan 
Paziente eta Erabiltzaileen Arreta Zerbitzua-
rekin.

 Kafetegia: 
Etengabeko ordutegia - 7:30 – 22:30

Ospitaleko hainbat solairutan, janari- eta eda-
ri-makinak daude. 

PAZIENTE ETA ERABILTZAILEEN  
ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK. 
Bada Osakidetzako pazienteen eta erabil-
tzaileen eskubideak eta betebeharrak jaso tzen 
dituen gutun bat. Gutun hori 
eskuragarri duzu PEAZen 
(Paziente eta Erabiltzaileen 
Arreta Zerbitzua) eta Osaki-
detzaren web orrian.

Intereseko informazioa

 informazio gehiago gure web orrian



hiru urrats xume 

HAR EZAZU PARTE ZURE SEGURTASUNEAN

Garbitu itzazu eskuak3

     Identifikatu zaitez, 
eta egiaztatu zure datuak

     Ezagutu zure  
tratamendua

1 2

Iturria:OME

Identifikatu zaitez,  
eta egiaztatu  
zure datuak
Izena, bi abizen, jaiotza-data!

1

Garbitu itzazu 
eskuak


