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Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESIaren barne 
dagoen Osakidetzako erakunde sanitario bat da, eta oso zerbitzu espezializatuak eta 
erreferenteak ditu. Pediatrian, hiru ESI gehiagoko adin txikikoei ere ematen die arreta, 
Barrualde-Galdakao, Barakaldo-Sestao eta Uribekoei hain zuzen.

Liburuxka honetan, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko (GUO) Pediatriako 
Zainketa Intentsiboetako Unitateak (PZIU) nola funtzionatzen duen azaltzen saiatuko 
gara. Une zail hauetan lagungarri izatea espero dugu.

PZIUan ospitaleratzen dira hilabetetik gorako haurrak medikuen eta erizainen 
arreta intentsiboa behar dutenean. Unitate hori GUOko 6. solairuan dago, eskailera 
kiribilaren alboan.

Unitatea irekita dago eguneko 24 orduetan.

ZURE HAURRAREN BEHARRAK
Garrantzitsua da material edo sendagaiekiko alergiarik duen eta etxean 

hartzen duen tratamendua jakinaraztea. Ingresatzean, segurtasun-arrazoiak direla-
eta, identifi kazioko eskumuturreko bat jarriko diote (bere datu pertsonalak dituena) 
ospitalean dagoen bitartean eraman beharko duena. Eskumuturrekoa galtzen edo 
hondatzen bada, eman abisu erizaintzako langileei.

Ospitaleratze-aldian, zure haurrak zu behar zaitu, eta guk bera ahal bezainbeste 
zaintzen lagundu nahi dizugu. Horrek haurraren izaerari, ohiturei, gustuei eta beharrei 
buruz jakiten lagunduko digu. Zuen haurrak sedazioa behar izan dezake, baina, hala 
ere, ahots eta soinu ezagunak entzun eta ezagutu ditzake. Harekin egotean irakurtzera 
edo hitz egitera animatzen zaituztegu. CD gogokoenak edo berariaz grabatutako mezuak 
ere jar ditzakezu berak entzun ditzan. Zuen haurrak jostailu edo txupete kutunik baldin 
badu, jar iezaiozue hurbil.  

Gure kezka nagusietako bat da unitatean dauden haurrek minik ez adieraztea. 
Hala bada, farmako-dosi beharrezkoak eman behar dizkiegu pazienteei, sedazioa eta 
mina arintzea bermatzeko eta lo zein minik gabe dagoela ziurtatzeko.

Egonaldian zehar, unitateko langileek zure haurra zaintzeko egingo zaizkion 
prozeduren eta tratamenduen berri emango dizute.
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PROFESIONALEN IDENTIFIKAZIOA

ARETOKO LANTALDEA

TALDE PSIKOSOZIALA

Goizean, mediku intentsibistak ikusiko dituzu aretoan, bai eta pediatriako 
egoiliarrak eta medikuntza-ikasleak ere. 

Erizaintza-taldea gainbegirale batek, erizainek, erizain klinikoek, laguntzaileek, 
pediatriako erizaintza-egoilarrek eta erizaintza-ikasleek osatzen dute. 

Goizero, 9:30ean, zure haurra artatzen duen talde guztiak bisita-erronda bat 
egiten du.

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

Zainketa intentsiboetako unitateak talde psikosozial bat ere badu, psikologo batek, 
gizarte-langileek eta kapilauek osatua.

Familiakoek eskatu ahala bisitatzen dute unitatea eta familiei laguntza ematen 
ahalegintzen dira, haurra zainketa intentsiboetan edukitzearen estresa arintzearren.

Lantaldea zure haurra ospitalean dagoen bitartean 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



05

BISITAK

INFORMAZIOA

Nahi duzun guztietan ikus dezakezu zure haurra (laguntzaile bat paziente bakoitzeko).
20:00etatik 21:00etara bitartean, beste senide batzuk sartu ahal izango dira. Bisitariak 

haurra ikustera etortzean zu bertan egotea eskatzen dizugu (senide 1 + guraso 1 paziente 
bakoitzeko), eta bisitariak gehienez egunean bi izatea.

Edozein unetan dei dezakezu telefonoz unitatera. Infekzioren bat duen pertsona ez da 
bisitan etorri behar, harik eta oneratu arte.

Zalantzarik izanez gero, mesedez, hitz egin zure haurraren erizainarekin.

Gurasoei (edo tutoreei) bakarrik emango zaie informazio medikoa. Egunero 
egingo da, 13:00etatik 14:00etara bitartean, edota aldaketa garrantzitsuak gertatzean. 
Gurasoek bakarrik oinarrizko informazioa jaso ahal izango dute haurra zaintzen duten 
erizainen eskutik informazio-ordutegitik kanpo. Unitatean telefono mugikorra eduki 
daiteke, betiere isilik badago.
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SOLAIRUKO IDAZKARITZA ETA ENPRESA-ZIURTAGIRIA

Dagokizun ospitalizazio-unitatean idazkaritza bat dago. Bertan, behar dituzun 
administrazio-agiriak eta ziurtagiriak eska ditzakezu, baita enpresa-egiaztagiria ere, 
betiere, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 15:00etara. Ordutegi horretatik kanpo, 
Harrera Nagusian (hall nagusia, beheko solairua) edo Larrialdietako Harreran eska 
daitezke enpresa-egiaztagiriak.

Ospitaleko sarrera nagusia itxita egoten da 23:00etatik 06:00etara. Denbora-
tarte horretan Larrialdietatik sartzen eta ateratzen da ospitalera.

JAKIN BEHAR DUZU...

ZIUan dagoen paziente bat bisitatzean, ez ekarri jatekorik, ezta lore edo landare 
freskorik ere. 

(Argazkiak eta txartelak onartzen dira). Debekatuta dago objektu pertsonalak sartzea 
(jakak, edariak, janariak, etab.).

Ingresatzean, hartu pazientearen ondasun pertsonalak (arropak, bitxiak, etab.). Armairu 
bat duzue, giltzaren zenbakia ohearen zenbaki berekoarekin, ondasunok gordetzeko 
unitatean egongo zareten bitartean. Alta jasotzean, armairua hustuko duzue eta giltza 
bueltatuko duzue. Errespetatu besteen beharrak, ZIUan giro lasai eta isila egotearren.

Zure haurra edoskitzaroan balego, zoaz erizain taldera, eta han adieraziko dizute 
zer baliabide dauden Unitatean, esnea ateratzeko eta kontserbatzeko. Haurraren 
ondora joan aurretik, arretaz garbitu eskuak. Bete haurraren erizain arduradunak emandako 
jarraibideak beti. Unitatean zaudetela, egon zaitezte zuen haurrari esleitutako boxean.
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PZIU-KO ATSEDEN-GELA

Mesedez, lagundu iezaguzu pazienteen erosotasuna eta lasaitasuna zaintzen

Atseden hartzeko gela partekatua eskaintzen dugu, gure paziente txikien gurasoek 
edo tutoreek atseden har dezaten. Gela hori gurasoek edo tutoreek bakarrik erabil 
dezakete. 

Segurtasun-arrazoiak direla medio, gelak bideozaintza-sistema bat du, baina 
irudiak ez dira grabatzen.

Gelan sartzeko txartelak behar dira, eta ospitaleratzean emango dizkizuete eta alta 
hartu eta gera bueltatuko dituzue. 

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

• Baxu hitz egin, seme-alabekin egon behar duzu box barruan.
• Errespetuz  erabili  telefono mugikorra.
• Ospitaleak erantzukizun sozialaren aldeko apustua egin du, eta ahalik eta gehien 

gutxitu nahi du gure jarduerak ingurumenari eragiten dion inpaktua. Horregatik, 
gomendatzen dizugu eskura dituzun baliabideak arduraz erabiltzea; adibidez, argia 
eta ura, eta jarritako birziklapen-puntuak erabiltzea.
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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

•        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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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

PAZIENTEEN ETA ERABILTZAILEEN 
ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

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.


