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Liburuxka honetan, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Onkologia eta 
Hematologia Pediatrikoko Unitateak nola funtzionatzen duen azaltzen saiatuko gara. 
Informazio hau zure haurraren ospitaleratze-aldian baliagarria izango delakoan gaude.

Onkologia Pediatrikoko Unitatean gaixotasun hematologikoak eta onkologikoak 
dituzten 0 urtetik 18 urtera arteko haurrak eta nerabeak ospitaleratzen dira. Unitate 
hori ospitaleko 6. E solairuan dago.

ZURE HAURRAREN BEHARRAK

Ume eta nerabeek funtsean hiru gauza behar dituzte: maitatua, babestua eta 
errespetatua sentitzea. Elkarrekin behar horiei erantzuten saiatuko gara zure semearen 
edo alabaren onerako. Zuek zarete hoberen ezagutzen duzuenok; hortaz, inork baino 
hobeto dakizue horrela sentitzen laguntzeko zer behar duen. 

Ohikoa izaten da lehen egunetan umea oso beldur izatea; ingurune berria da, eta 
egoera inbasibo ugari pairatzen ditu, gainera (ziztadak, probak, miaketak...). Askotariko 
erreakzio emozionalak izan ditzake; horrenbestez, garrantzitsua da horiek 
errespetatzea eta gainditzen laguntzea. Gurasoak eta garrantzitsu deritzon guztia 
(jostailuak, burkoa, pelutxeak, argazkiak, etab.) ondoan izatea lagungarri izango zaio 
babesturik senti dadin.

Ingurune ezezaguna denez, zure seme edo alabarentzat lagungarri izango da tokiari, 
langileei eta denborei buruzko orientabideak ematea (adibidez: 6. solairua, mantalen 
koloreak, goizeko medikuaren bisitak...), bai eta zer gertatuko den eta, agian, mina edo 
larritasuna eragingo dioten prozedurak aldez aurretik jakinaraztea ere.
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PROFESIONALEN IDENTIFIKAZIOA

ASISTENTZIA-UNITATEKO LANTALDEA

PEDIATRIAKO LANTALDE PSIKOSOZIALA

Lantaldean, Onkologia Pediatrikoko sendagileez gain, pediatriako egoiliarrak 
eta medikuntza-ikasleak ere badaude.

Erizaintza-taldea gainbegirale batek, erizainek, erizaintzako laguntzaileek, 
erizaintzako egoiliarrek eta erizaintza-ikasleek osatzen dute.

Unitateko diziplina anitzeko taldean bestelako profesionalak ere badaude: 
farmazialaria, errehabilitatzaileak, fi sioterapeutak, baita zure semea edo alaba 
zaintzen esku hartzen duten beste talde espezialista batzuk ere.

Bisita-txanda bat egiten da lanegunetan, pazienteen beharren arabera.

Onkologia Pediatrikoko Unitatean haurraren eta nerabearen zainketa integrala 
lortu nahi dugu. Diziplina anitzeko lantaldea gara, eta zainketa mediko-sanitarioa 
zainketa psikosozialarekin osatzen dugu; hala, bada, lantaldean Aladina fundazioko 
lanaldi erdiko psikoonkologo bat, psikologo bat, psikiatra bat eta gizarte-langile bat 
ere badaude. Lantaldea prozesuan ager daitezkeen arazo praktiko eta emozionalekin 
laguntzen ahaleginduko da.

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

BISITAK

Adingabea senide edo laguntzaile batekin batera egon behar da beti.
Bisitak har ditzake egun osoan, gehienez bi lagun pazienteko, baina umeen eta 

nerabeen atseden-orduak aintzat hartuta betiere.

Gurasoei (edo tutoreei) bakarrik emango zaie informazio medikoa. Lanegunetan 
egingo da, eta, aldaketa garrantzitsuak gertatuz gero, baita asteburu eta jaiegunetan 
ere.

Gurasoek bakarrik oinarrizko informazioa jaso ahal izango dute haurra edo nerabea 
zaintzen duten erizainen eskutik informazio-ordutegitik kanpo. 
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JAKIN BEHARREKOAK

Pazientea bisitatzeko orduan higiene-arau batzuk hartu behar dira kontuan, eskuen 
garbiketari buruzkoak funtsean. Bete haurraren edo nerabearen erizain arduradunak 
emandako jarraibideak beti.

Unitatean ezin da ez lore/landare freskorik ez artifi zialik sartu.
Unitateko offi cean hozkailu bat dago pazienteek erabiltzeko. Janaria gorde ahal 

izango dute bertan, umearen izena etiketa batean jarrita beti. Mikrouhin-labe bat ere 
badago. Alta jasota, mesedez eskatzen dugu umearen edo nerabearen janari guztia 
ateratzeko.

Unitatean joko-areto bat ere badago, non ume eta nerabeek zein laguntzaileek (bi 
gehienez) telebista, bideo-jokoak, liburuak eta abar dituzten, jolasteko eta gelatik kanpo 
entretenitzeko, betiere osasun-egoerak horretarako aukera ematen badu. Gela horretan 
mikrouhin-labea eta kafetera ere badaude familientzat, eta mahai altu bat, jan ahal 
izateko.

Zure haurra edoskitzaroan badago, zoaz erizain taldera, eta han adieraziko dizute zer 
baliabide dauden unitatean, esnea ateratzeko eta gordetzeko.
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KANPOKO LAGUNTZAK

Familiek, beharren arabera, zer baliabide eskura ditzaketen jakinarazten dute.
BIZKAIKO ASPANOVAS: Bizkaiko minbizidun haurren gurasoen elkartea. 
ASPANOVASek boluntarioak eta jolas-jarduerak (musikaterapia, pailazoak, lantegiak...) 

eskaintzen ditu asteko egun guztietan, arratsaldez, ospitaleraturik dauden haur eta nerabeentzat.
ASPANAFOA: Arabako minbizidun haurren gurasoen elkartea
AMARA CANTABRIA: Kantabriako minbizidun haurren gurasoen elkartea
Umea edo nerabea ospitaleraturik dagoen bitartean, ASPANOVAS/ASPANAFOHA/

AMARA elkarteak bazkaritarako txartel bat eta beste bat afaritarako ematen dute haren 
laguntzailearentzat.

ASPANOVASek hiru gelako etxebizitza bat du ospitaletik gertu, hala behar duten familia 
guztiek erabil dezaten.

Unitatea elkarlanean ere aritzen da haurren minbiziaren arloan lan egiten duten 
kanpoko beste elkarte batzuekin (La Cuadri del Hospi, Pequeropa, MAEE, Aladina 
fundazioa), baita haurrentzako bestelako ekimenekin ere (Irrikiclown). Familiei eta 
pazienteei laguntzeko askotariko jarduerak egiten dituzte horiek.
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HAURREN SEGURTASUN-DEKALOGOA
EREMU SANITARIOETAN

1 Saiatu beti zure haurrak identifi kazioeskumuturreko jantzita eduki dezan. Teknikaren 
baterako kendu beharko balitz, eskatu, behin eta berriz, beste besoan ipintzeko.

Aholku hauen helburua da zure haurraren segurtasunean parte-hartze aktiboa 
izan dezazun, atentzio sanitarioaren fase guztietan; eta horrela, prozesu hauetan 
sortutako ardurak partekatu. Zentzu horretan, zure laguntza behar dugu dekalogo hau 
behar bezala betetzeko.

2 Umearekin beti egon behar da senide edo zaintzaile bat, bai logelan bai bestelako 
diagnostiko edo tratamendu eremuetan, salbuespenak salbuespen. (ebakuntza-gela
adibidez).

3 Ziurtatu haurraren gaineko informazio garrantzitsua bere informean jasota 
dagoela eta alertak ikusgai daudela, bereziki sendagaiek, elikagaiek, latexak... 
eragindako alergiak.

4 Garrantzitsua da zuk ezagutzea zure haurraren ardura duten medikuen izenak, baita 
bere zaintzaren ardura duen erizainarena ere.

7 Higiene-arauak betetzeak berebiziko garrantzia du, bereziki eskuak garbitzeak; beraz, zaintzaileek, 
bisitan datozenek eta langile sanitarioek behar bezala betetzeko ahalegin berezia egin behar da.

9 Informazioa eskatu zure haurrari agindu dioten medikazioaren inguruan: izena, 
dosia, maiztasuna eta hartzeko bidea.

10 Ez alde egin ospitaletik txosten argi bat eskuratu arte. Bertan, alta hartutakoan izan 
beharreko arreta eta gomendio argiak jasoko dira.

8 Argi adierazi zure seme-alaba jada hartzen ari den medikazioa.

5 Galdetu, mugarik gabe, zure haurraren osasun-egoeraren gaineko zalantza guztiak; 
baita prozedura diagnostikoa eta tratamenduari buruzkoak ere.

6 Ezagutu eta ulertu behar dituzu bai gaixotasuna bera, baita balizko konplikazioen 
aurrean egon litezkeen aukerak eta euren tratamenduak ere. Medikuak eta erizainak, 
era ulergarrian eta hizkera egokian, beharrezko azalpenak emango dizkizute.
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INTERES OROKORREKO INFORMAZIOA

Mesedez, lagundu iezaguzu pazienteen erosotasuna eta
lasaitasuna zaintzen:

• 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.

•        Euskara: Logo honen bidez, euskaraz hitz egiten duten ospitaleko langileak 
identifi katu 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.
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