
 

 

ERDITZE ETA JAIOTZE PLANA 
 

Erditze Plana idatzizko dokumentu bat da, Araba Unibertsitate Ospitaleko erditzeetan eta 

erdiberriaroan eskuarki gauzatzen diren arreta eta zainketak deskribatzen dituena. Aldi 

berean, emakume haurdunek erditzearen eta haurtxoa jaiotzearen inguruan hobesten 

dutena eta espero dutena jasotzeko aukera ematen du. 

 

Helburua da arreta ahalik eta pertsonalizatuena izatea, eta espero dutena baloratzea, egoera 

obstetrikoari erreparatuta; gure zentroko baliabideak ere kontuan hartu behar dira, eta 

emakumeei aurrerapen nahikoz emango zaie erditzean laguntzeko egiazko informazioa, oso 

bizipen pertsonal garrantzitsua baita.  

 

Emakumeentzako arreta erditzean 

 

Ekartzen duzun Erditze Plana errespetatu egingo da, gure Unitatearen egungo azpiegiturara 

egokituko da, eta espero duzuna ahal den heinean betetzen saiatuko gara, eskura ditugun 

bitartekoak erabiliz. 

 

Uste dugu erditzea egoera fisiologikoa dela eta erditzen ari diren emakumeak osasuntsu 

daudela. Hortik abiatuta, erditze-prozesua egoera naturaltzat hartzen dugu. 

 

Gure profesionalek egiten duten esku-hartze oro bat dator gure autonomia-erkidegoan 

baliozkotutako Erditze arruntaren arretari buruzko Praktika Klinikoaren Gidarekin. 

 

Erditzearen garapen naturala errespetatuko da, eta hura azeleratu edo atzeratzeko joera 

duten ekintzak saihestuko dira (oxitozina jartzea, mintzak haustea, etab.), baldin eta 

erditzearen faseak praktika obstetrikoaren egungo irizpideetan ezarritako normaltasunaren 

barruan badaude. 

Profesionalen irizpideak direla-eta bide horretan egiten den esku-hartze orok fetuaren 

osasun-egoera eta ongizatea babestea izango du xede bakar, eta horren guztiaren gaineko 

informazioa behar bezala emango dizugu. 
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Oro har, bilakaera normala bada: 

 Hautatzen duzun pertsona zurekin egon ahal izango da. 

 Ez dizute ilea moztuko. 

 Ez dizute garbitzeko enemarik jarriko. 

 Zunda ohikotasunez jartzea saihestuko da. 

 Erditzean haurduna edo fetua dela-eta sor daitezkeen konplikazioetan premiaz 

jardun ahal izateko, zain-bidea jarriko dizugu ospitaleratzean; horen berri emango 

dizugu aldez aurretik. 

 Antibiotikoak indikazio medikoa dagoenean (adib.: poltsa hautsita egotea denbora 

luzez) edo protokoloak ezartzen duenean (adib.: haurdunak B taldeko 

estreptokokoaren kolonizazioa izatea) baino ez dizkizugu emango, eta beti emango 

dizugu agindutako medikazioaren berri. 

 Dilatazio-aldian, nahi duzun gorputz-jarrera hartu ahal izango duzu. 

 Uren poltsa ez da ohikotasunez hautsiko, erditzearen garapena dela-eta indikazioa 

dagoenean besterik ez da egingo. 

 Dilatazio- eta kanporatze-aldietan, ez da oxitozina jarriko, erditzearen garapena dela-

eta beharrezkoa ez bada bederen. 

 Fetuaren bihotz-maiztasunaren monitorizazioa egingo da etengabe edo tarteka, 

fetuaren ongizatearen eta lotutako arrisku-faktoreen arabera. 

 Haurdunaren eta fetuaren egoerak aukera ematen badu eta kontraindikaziorik ez 

badago, zeuk erabakiko duzu analgesia/anestesia epidurala erabiltzea edo ez, eta 

kontuan hartu behar duzu ondorioak ere badituela, adibidez, mugikortasuna 

murrizten du, sueroterapia jarri behar da, fetuaren bihotz-maiztasuna monitorizatu 

behar da, etab. Horrek guztiak aurreko ataletan adierazitakoa mugatu dezake. 

 Kanporatze-aldian, nahi duzun gorputz-jarrera hartu ahal izango duzu. 

 Ez da episiotomiarik egingo, behar-beharrezkotzat jotzen ez bada (oro har, tresneria 

erabiltzen den erditzeetan egin behar izaten da). 

 Ebidentzia zientifikoak frogatzen du erditze-osteko odoljarioa gertatzeko arriskua 

txikiagoa dela haurrondokoa botatzeko aldia bideratzen bada. Konplikazio hori 

prebenitzeko, umetokian masajea emango dizute haurrondokoa botatzeko aldian, bai 

eta oxitozina zain-bidetik eman ere.   

 Haurtxoa jaiotzean, "azalez azal" jarriko zaituztegu, eta edoskitzeari goiz ekin ahal 

izango diozu. 

 Konplikaziorik ez badago, zilbor-hestea ez da ebakiko minutu bat igaro arte, eta oro 

har, taupadak egiteari utzi arte itxarongo da. 
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Esku-hartze obstetrikoak, tresnen bidezko erditzeak eta zesarea esku-hartzea indikazio 

medikoa dagoenean baino ez dira egingo, zure osasuna eta fetuaren ongizatea babesteko. 

Informazioa emango dizugu une oro. 

 

Gaur egun, laguntzailea ezin da kirofanoan eta erditze kirurgikoan egon; dena den, 

informazioa emango zaio eta bertaratzeko eskatuko zaio egoera klinikoak aukera eman 

bezain laster. 

 

Gure instalazioak noiz eraiki ziren kontuan hartuta, baliteke dilatazio-gela partekatu behar 

izatea beste emakume batekin eta haren laguntzailearekin; halakoetan, izan gogoan 

erosotasuna eta intimitatea mugatuta egongo direla. Aldez aurretik saiatuko gara egoera 

hori saihesten, dilatazio-aldiak amaitu artean.  

 

Erditzeko aldean jaioberriak artatzeari buruzko informazioa 

 

 Osasun-profesional batek baloratuko du bihotz-birikak egokitu ote diren. 

 Jaioberriak bizkortze-maniobrak behar baditu, sehaska termikoan egingo dira, 

erditzeko gelan. 

 Zure haurtxoa jaiotakoan, beti egongo da zurekin, gorabeherarik ez badago. 

 Goiz ekin ahal izango diozu edoskitzeari, eta lehen harraldia gainbegiratuko dizugu.  

 Haurtxoa zure aurrean (edo aitaren aurrean) identifikatuko dugu eskumuturrekoen 

sistema eta zilbor-hesteko odol-tanta bat erabiliz, aldez aurretik baimen informatua 

sinatu baduzu (I. eranskina); hala, gerora DNAren bidez identifikatu ahal izango da 

(baimena ematen ez baduzu, oinatza erabiliko da). 

 Berehalako erdiberriaroa amaitutakoan, jaioberrien ohiko prozedurak egingo dira: 

somatometria (pisua, garaiera eta garezurraren perimetroa), asetasun preduktala, eta 

baimen informatua sinatu ondoren, K bitamina gihar-barnetik ematea (bide hori 

hobesten da aho-bidea baino, jaioberriaren gaixotasun hemorragikoaren 

profilaxirako), baita antibiotiko topikoa ere, jaioberriaren oftalmiaren profilaxirako. 
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 Ama berrien solairura eramatea.  

- Senitarteko batek eta zeladore batek lagunduta joango dira ama eta haurra.  

- Identifikazio-prozesua eta harrera egingo dira, konstanteak ebaluatuko dira eta 

asetasun posduktala neurtuko da. 

- Amak berariaz eskatzen ez badu, ez da haurra egunero garbituko. 

- Ohiko azterketa pediatrikoa gurasoen aurrean egingo da, jaio eta 24 ordura eta alta 

eman aurretik. Haurraren osasun-kartilla emango zaie. 

- Baheketa metabolikoa eta entzumenezkoa jaio eta 24 edo 48 ordura egiten da. 

- Gurasoei informazioa emango zaie jaioberriari egin beharreko edozein prozedura 

diagnostiko edo terapeutikoz. 

- Jaioberria ospitaleratu behar bada, Neonatologia Unitateko arauei jarraituko zaie.  

 

Azaldu dizkizugu zure haurra jaiotzeko eskaintzen ditugun aukerak. Arreta-talde osoak zure 

beharrei erantzun ahal izatea espero dugu, eta erditze zoriontsua opa dizugu. 

 

Nahi izanez gero, erantsitako dokumentua bete dezakezu eta haurdunaldiko kartillan sar, 

erditzeko ospitaleratzen zaitugunean. Atal bakoitzean, markatu hautatu duzun aukera. 
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DATUAK 

Izen-abizenak 

……………………………………………………………………………………………………… 

NAN   ………………………………………………………………………………………………… 

UED (ustezko erditze-data) ……………………………………………………………………… 

Ama-heziketa:  □ BAI  □ EZ 

 

HOBESPENAK 

Hobesten dut hizkuntza honetan artatzea: 

□ Euskara 

□ Gaztelania 

□ Beste bat 

Zehaztu:……………………………………………………………………………………………… 
 

ERDITZEAN, HAU NAHI DUT: 

□ Prozesu osoan zehar, informazioa jaso nahi dut eta erabakiak hartu nahi ditut, bi aukera 

edo gehiago daudenean. 

□ Aukerak daudenean, hobesten dut profesionalek erabakitzea. 

□ Une oro laguntzaile bat nirekin egotea nahi dut. 

Pertsona hau nirekin egotea nahi dut: 

…………………………………………………………… 

□ Ez dut laguntzailerik nahi une jakin batzuetan, adibidez:……………………………… 
 

ERDITZEAN, DILATAZIO ALDIAN: 

□ Dilatazio-aldian, altxatu nahi nuke eta unean-unean gorputz-jarrerarik erosoena hautatu. 

□ Pilotak, kuxinak eta beste batzuk erabili nahi ditut. 

□ Ez dut hobespen zehatzik. 
 

□ Nire haurra etengabe monitorizatzea nahi dut. 

□ Tarteka monitorizatzea hobesten dut. 

□ Ez dut hobespen zehatzik. 
 

□ Printzipioz, nire asmoa da mina arintzeko metodo naturalak erabiltzea (erlaxatzea, arnasa 

hartzea, mugitzea, gorputz-jarrera aldatzea, beroa…). 

□ Anestesia epidurala behar dudan unean eskatzeko aukera izan nahi dut. 

□ Ez dut erabaki anestesia epidurala eskatzea edo ez. 
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HAURRA JAIOTZEAN: 

□ Gorputz-jarrera aukeratu nahi dut. 

□ Ispilua erabili nahi nuke, fetua nola jaisten den ikusteko. 

□ Ez dut hobespen zehatzik. 
 

□ Profesionalek haurrondokoa botatzeko aldia bideratzea nahi dut. 

□ Haurrondokoa berezko ateratzea nahi dut. 

□ Ez dut hobespen zehatzik. 
 

□ Zilbor-hestea geroago ebakitzea nahi dut. 

□ Ez dut hobespen zehatzik. 
 

□ Nire haurra jaio bezain laster, larruazala larruazalarekin egon nahi dut. 

□ Ez dut nire haurrarekin larruazala larruazalarekin egon nahi. 
 

□ Jaioberriei protokoloaren arabera ematen zaien ohiko arreta gauzatzea nahi dut. 

□ K bitamina gihar-barnetik ematea nahi nuke. 

□ K bitamina aho-bidetik ematea nahi nuke, ez gihar-barnetik. 
 

□ Amagandiko edoskitzeari goiz ekin nahi diot. 

□ Edoskitze artifiziala nahi dut. 

 

Oharrak: 

……………………………………………………………………………………………................

...................................................................................................................................

.................................................................................................... 
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I. ERANSKINA 

 

Dokumentura sartzeko klikatu esteka: 

BI-CI-OSAKIDETZA-Jaioberria Identifikatzeko.pdf 
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http://www.osiaraba.eus/infopacientes/documentos/servicios/gine/gine/consentimientos/BI-CI-CORPORATIVO-OSAKIDETZA-%20Identificación%20Recién%20Nacido.pdf

