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Etxeko Ospitaleratze Pediatrikoa ospitaleratuta dauden 0 eta 16 urte bitarteko 
pazienteei zuzendutako osasun-laguntza mota bat da. Pazienteek, ebakuntza egin 
ondoren edo hobeto sentitzen badira, aukera dute susperraldia edo tratamendua etxean 
burutzeko, eta bertan, ospitaletako zainketen antzekoak emateko bereziki prestatuta 
dagoen Pediatriako erizainez eta medikuz osatutako talde baten zaintzapean egongo dira.

Zerbitzua izan dezakete, baita ere, Larrialdietako Zerbitzutik, eguneko ospitaletik, 
kanpoko kontsultetatik edo osasun-zentrotik. 

Etxeko ospitaleratzeari esker, gaixo dauden haur nahiz nerabeek etxean geratzeko 
aukera dute, eta beraien senideez inguratuta egoteaz gain, beraien patologiaren 
arabera behar duten arreta espezializatua jasotzen dute.

Etxeko osasun-laguntza solairuko pediatra arduradunaren bidez eskatzen da, 
baina guztiz boluntarioa da. Hau da, pazienteek ez badute arreta etxean jaso nahi, 
ospitaleko Pediatria Zerbitzuan gera daitezke ospitaleratuta.

Tratamendua etxean jasotzen duten pazienteek ospitaleko laguntza pediatrikoa 
eta erizaintzakoa dute. Ondorio administratiboetarako (gurasoen laneko baimenak...), 
pazienteek ospitalean jarraitzen dute. Beraz, ez dute pediatrarenera joan beharrik, 
guk jarriko baitugu jakinaren gainean. Eta, kasu batzuetan, pediatrarekin egin ahalko 
ditugu etxeko bisitak.

Unitatea arduratuko da etxeko tratamendurako behar diren medikazioak, 
materialak eta aparatuak emateaz.
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ZEIN DIRA GURE HELBURUAK?

PAZIENTEARENTZAKO ETA FAMILIARENTZAKO 
LAGUNTZA MOTA HONEN ABANTAILAK

• Haurraren eta senideen ongizatea sustatzea, bere inguruan ahalik eta azkarren 
sendatzeko aukera emanda.

• Ospitaleratze-denbora murriztea.

• Beharrezkoak ez diren ospitaleratzeak ekiditea.

• Arreta-maila desberdinen arteko koordinazioa eta komunikazioa erraztea (bai 
ospitalekoa bai ospitalez kanpokoa).

• Familiek osasun-heziketa eta autozaintza sustatzea.

• Bizi-kalitatea eta erosotasuna hobetzen ditu. Familia-ingurua eta bizitza-erritmoa 
mantentzen ditu (ohiturak, janaria, jostailuak, etab.). 

• Senideak ospitalera joan behar izatea ekiditen du, eta, beraz, dirua eta denbora 
aurrezten dira. Familia gutxiago desegituratzen da.

• Osasun-langileen eta senideen arteko komunikazioa errazten du.

• Ospitalean infektatzeko arriskua murrizten du.
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ZER BALDINTZA BETE BEHAR DIRA ETXEAN 
OSPITALERATU AHAL IZATEKO?

LAN-EREMUA

• Haurrak edo nerabeak egonkor egon behar du; etxera joateko egoera onean egon 
behar du eta ezin du izan okerrera egiteko aurreikuspenik (zainketa aringarrien 
kasuetan izan ezik). 

• Zaintzaile fi dagarri, arduratsu eta trebatuak izan behar ditu: pazienteek behar 
dituzten erizaintzako zainketak ikasi behar dituzte.

• Beti eskuragarri egongo den telefono-zenbaki bat edo bi eman behar ditu 
familiak, etengabeko komunikazioa bermatzeko, bai ohiko kontroletarako, baita 
gorabeheretarako ere.

• Etxeak gutxieneko baldintza higieniko-sanitarioak bete behar ditu. 

Ospitaleko Pediatria Zerbitzuak Bizkaiko ESI guztietako pazienteak eta beste probintzia 
batzuetatik etorritakoak artatzen dituen arren, hasiera batean, etxeko ospitaleratze-
zerbitzuak soilik bere erreferentziazko eremuko pazienteei emango die arreta (Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces, Barrualde-Galdakao eta Uribe-Kosta ESIak). Dena den, arretaren 
konplexutasunaren, beharren eta eskuragarri dauden langileen arabera, salbuespenak egin 
ahal izango dira beste eremu batzuetan ospitaleratutako pazienteak artatzeko.  
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OSPITALERATZE-PROZESUA

UNITATEKO LANTALDEA

Arreta-prozesua. Ordutegiak.

Haurraren edo nerabearen pediatra arduradunak eskaera egin ondoren, gure taldeko 
langileak familiarekin jarriko dira harremanetan, Unitatearen funtzionamenduaren 
inguruko informazioa emateko eta pazientearen egoera klinikoaren lehen balorazioa 
egiteko. Horren ostean, arreta etxean emateko baimena eskatuko zaio familiari; hala, 
lehen bisita programatzeko.

Gure lantaldea Loli Ruiz eta Carmen Suárez erizainek eta Jesús Sánchez (arduraduna) 
eta Mari Pinedo pediatrek osatzen dute.

Familiak telefono-dei bat jasoko du lanegun guztietan, goizez (oro har, 10:00ak 
baino lehen), pazientearen egoera klinikoaren eta gorabehera posibleen inguruan 
jakiteko, etxean materialik eta/edo sendagairik behar den galdetzeko eta eguneko 
plana adosteko. 

Horrez gain, gure lantaldeak etxean egiteko bisitak ezarriko ditu, prozesuak behar 
duen maiztasunaren araberakoak edo urgenteak, gorabeheren kasuan edo familiak 
eskatzen badu. 

Etxeko arreta lanegunetan emango da, 08:00etatik 15:00etara. Urgenteak ez 
diren abisuetarako, familia telefono bidez jar daiteke harremanetan lantaldea osatzen 
dugunokin; ahal bada, 09:30 baino lehen edo 14:00etatik aurrera.

• Jesús Sánchez: 616 37 91 33 • Mari Pinedo: 620 10 56 87 
• Loli Ruiz: 688 80 94 10 • Carmen Suárez: 688 80 94 11 
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Posta elektronikoa erabil dezakezue:
HospitalizacionaDomicilio.Pediatrica.HUC@osakidetza.eus.

Kontsulta beste uneren batean egin behar izanez gero, Pediatria Zerbitzura dei 
dezakezu, eguneko 24 orduetan.

• Paziente jaioberrien inguruko kontsultak: 94 600 63 91. Ospitaleko neonatologo 
batekin hitz egingo duzu. Esan etxeko ospitaleratze-zerbitzuko paziente bat dela.

• Beste adin batzuetako pazienteen inguruko kontsultak: 94 600 80 04. Ospitaleko 
guardiako pediatra batekin hitz egingo duzu. Esan etxeko ospitaleratze-zerbitzuko 
paziente bat dela.  

Osakidetzako Osasun Aholkuarekin (900 20 30 50) ere jar zaitezke harremanetan. 
Esan etxeko ospitaleratze-zerbitzuko paziente bat dela.

Gure Unitatea ez da etxeko larrialdietako zerbitzu bat, beraz, gorabehera larririk 
izatekotan, ospitalera joan beharko da pazientea, osasun-garraio bidez:

• Osasun-garraio urgentea behar izanez gero, deitu telefono hauetara: 94 410 00 00 
edo 112.

• Garraioa ez bada urgentea edo uste baduzu ospitalera bidean ez duzula osasun-
laguntzarik beharko, deitu Osasun Aholkura: 900 20 30 50.

Informazio medikoa eta erizaintzakoa

Gure lantaldeak zure seme edo alabaren gaixotasunaren bilakaeraren berri emango 
dizu erregularki. Galdetu, zalantzarik gabe, jakin nahi duzun guztia. Konfi dentzialtasun-
eskubidea bermatzeko, seniderik zuzenenei edo tutoreei emango zaie informazioa. 
Gomendagarria da pertsona berberak jasotzea beti informazioa. 

Behar dituzun dokumentu administratiboak, txostenak edo ziurtagiriak eska 
diezazkigukezu. 
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OSPITALEKO ALTA

Gure lantaldeak erabakiko du noiz eman alta zure seme edo alabari. Saiatuko gara aldez 
aurretik jakinarazten. Horren aurretik, harremanetan jarriko gara zure osasun-zentroko 
lantaldearekin, horren berri emateko eta zure seme edo alabaren bilakaera jarrai dezan.

Alta emateko eta zainketekin jarraitzeko medikuaren txosten bat entregatuko 
dizugu. 

PAZIENTEEN ETA ERABILTZAILEEN 
ESKUBIDE 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.


