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Ospitaleratze Pediatrikoa
Zuzeneko telefonoa: 94 600 63 89

Idazkaritza, 08:30etik 14:30era
Telefonogunearen bidez: 94 600 60 00
Luzapena: 7122 (erizaintzako postua)

Argitaratzailea: ESIko Komunikazio bulegoa
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Liburuxka honetan, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Ospitaleratze 
Pediatrikoko solairuak nola funtzionatzen duen azaltzen saiatuko gara. Informazio 
hau zure haurraren ospitaleratze-aldian baliagarria izango delakoan gaude.

Ospitaleratze Pediatrikoko solairuan ospitaleratzen dira 2 urtetik 17 urtera 
bitarteko haurrak. Unitate hori eskolaurrekoen 5D solairuan dago.

ZURE HAURRAREN BEHARRAK
Ospitaleratze-aldian, zure semeak/alabak zu behar zaitu, eta guk zure haurra 

ahal bezainbeste zaintzen lagundu nahi dizugu. Horrek haurraren izaerari, ohiturei, 
gustuei eta beharrei buruz jakiten lagunduko digu. Egonaldian zehar, unitateko langileek 
zure semea/alaba zaintzeko egingo zaizkion prozeduren eta tratamenduen berri 
emango dizute.

Ospitaleratzean, zure semeari/alabari identifikazio-eskumuturreko bat jarriko 
zaio bere datuekin, eta ospitaleratze-aldi osoan jarrita eduki beharko du; haurraren 
segurtasunerako da. Eskumuturrekoa galtzen edo hondatzen bazaio, eskatu erizaintzako 
langileei beste bat jar diezaioten.
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PROFESIONALEN IDENTIFIKAZIOA 

SOLAIRUKO TALDEA

BISITALDIAK

Goizean, mediku pediatrak eta mediku espezialistak ikusiko dituzu, bai eta 
pediatriako egoiliarrak eta medikuntza-ikasleak ere.

Erizaintza-taldea gainbegirale batek, erizain kliniko batek, erizainek, egoiliarrek eta 
prestatzen ari diren erizaintza-ikasleek osatzen dute.

Unitateko diziplina anitzeko taldean badira, halaber, fisioterapeutak, farmazialari 
bat, dietista bat, garbiketako langileak, idazkaria eta irakasleak. Medikuntzako beste 
espezialista batzuk ere zure semearen/alabaren zainketaren parte izan daitezke, eta 
unitatera joango dira tratamenduari buruzko aholkua emateko eta laguntzeko. 

Mesedez, ez egon bi pertsona baino gehiago gelan.
Bi laguntzaile egon daitezke haurrarekin egunean zehar (9:00etatik 22:00etara). 

Gauean (22:00etatik 09:00etara), pertsona bakarra egon gelan. 

Uniforme Zuria:
Ostalaritza

Uniforme Urdin iluna:
Mantenimendua

Pijama
Urdina:
Kirurgia-Aldea

Mantal
Blanca:
Facultatiboa

Pijama Urdin
Argia:
Erizaina

Uniforme Berdea
eta marra zuriak:
Administrari laguntzailea

Pijama Morea:
Teknikari
sanitarioa

Pijama Arrosa:
Erizaintzako
laguntzailea

Pijama Grisa:
Zeladorea
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INFORMAZIOA

Informazio medikoa gurasoei eta/edo tutoreei soilik emango zaie. Informazio hori 
egunero emango da, medikuaren ikustaldia eta gero. 

Eskola-zerbitzua dago nahi duten haur guztientzat. Taldeko irakasleek emango dizute 
zerbitzu horren eta ordutegiaren berri. 

Gainera, ziber-ikasgelako zerbitzua dago, astelehenetik ostiralera 16:30etik 
19:00etara eta larunbat eta igandeetan 10:00etatik 13:00etara.

Astearte goizero, 13:30etik 15:30era, Irrikiclown taldeko pailazoek bisitaldia egiten 
diete haurrei.

Gainera, zure semeak/alabak solairuko jostailuak erabil ditzake, ospitaleratuta 
dagoen bitartean.

Gela bakoitzean telebista eta telefonoa daude. Horiek erabiltzeko, aurreordainketa-
txartelak erosi behar dituzu txartel-makinan.
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JAKIN BEHAR DUZU:

• Gogoan izan, indarrean dagoen araudiaren arabera, debekatuta dagoela erretzea 
ospitaleko gune guztietan, ospitaleko kanpoko gune guztiak barne.

• Baxu hitz egin, itxita eduki gelako atea eta utzi libre korridoreak.

Komeni da haur bakoitzak bere gauzak ekartzea. Dutxa duen bainugela daukagu 
familiakoentzat (erizaintzako postuan eskuratu dezakezu giltza), bai eta atsedenerako 
gela ere, non zuk eta zure semeak/alabak hozkailua, mikrouhin-labea, telebista eta 
jostailuak erabil ditzakezuen.

Gomendatzen da telefono mugikorra isilduta izatea geletan, haurren atsedena 
errazteko.

Haurraren ospitaleratzearen egiaztagiria behar baduzu, solairuko idazkaritzan 
eska dezakezu, goizeko txandan.

Altaren egunean, gela ahalik eta lasterren uztea eskatuko dizugu, beste haur 
batzuk ospitaleratzea errazteko. 

Mesedez, lagundu iezaguzu pazienteen erosotasuna eta 
lasaitasuna zaintzen:



07

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

•        Euskara: Logo honen bidez, euskaraz hitz egiten duten ospitaleko langileak 
identifikatu ahal izango dituzu.

• Pazienteak eta Erabiltzaileak Atenditzek Zerbitzua (PEAZ) eta gizarte-
langileak: Hall nagusia. Ordutegia: 09:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera. 
Harremanetarako telefonoa: 946 006 334.

• Onarpen-zerbitzua: Hall nagusia. Egin itzazu haurra ospitaleratzeko izapide guztiak. 

• Informazio-zerbitzua: Hall nagusia. Ordutegia: 08:00etatik 22:00etara, astelehenetik 
ostiralera. Harremanetarako telefonoa: 94 600 6591. 22:00etatik aurrera Larrialdietako 
Informazioak betetzen du funtzio hori.

• Prentsa-kiosko automatikoa eta banketxeen kutxa automatikoak: Hall nagusia.

• Aparkatzea: Ospitalearen inguruan aparkaleku pribatua dago (plazaren azpian), eta 
TAO gunea dago kalean aparkatzeko.
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PAZIENTEEN ETA ERABILTZAILEEN 
ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

ESKERRIK ASKO

• Bada Osakidetzako pazienteen eta erabiltzaileen eskubideak eta 
betebeharrak jasotzen dituen gutun bat. Gutun hori eskuragarri duzu PEAZen 
(Pazienteak eta Erabiltzaileak Atenditzeko Zerbitzua) eta Ospitalearen webgunean 
www.hospitalcruces.com

Telefono-zenbakiak:
 - Telefono-gunea: 946 006 000 
 - Informazioa: 946 006 591

Erlijio-zerbitzuak:
 Erlijio-arreta nahi baduzu, jarri harremanetan Pazienteak eta Erabiltzaileak Atenditzeko 

Zerbitzuarekin.

Kafetegia:  
 Ordutegi jarraitua - 07:30etik 22:30era

 Ospitaleko solairu batzuetan badaude edariak eta jana erosteko makina automatikoak.


