ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-TXAGORRITXU
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA-TXAGORRITXU

FUNTZIONAMENDU-ARAUAK
Ospitalizazio Unitatea – PEDIATRIKO EGUNEKO OSPITALEA 1. B
ARAU OROKORRAK GURE ZERBITZUAN ZAUDEN BITARTEAN


Pediatriako Eguneko Ospitalea Pediatriako Ospitalizazioko Unitatearen barruan dago (1B), 150. eta 114.
geletan. Sarbidea ospitaleko ate nagusitik egiten da, eta lehenik Onarpen Zerbitzutik igarotzen da (beheko
solairuan dagoena).



Onarpen Zerbitzuan sartzeko agindua eta osasun-txartela eskatuko dizkizuete. Haurrari eskumuturreko
identifikatzaile bat jarriko diote. Eskumuturrekoa ospitaleratuta dagoen bitartean eraman beharko du,
pazientea identifikatzeko eta haren segurtasuna bermatzeko.



Pediatriako unitatera iritsiko zarete onarpen eremuko zeladoreekin batera. Unitatean solairuko langileok
hartuko zaituztegu eta esleitutako gelan jarriko zaituztegu.



Behin gelan, erizain arduradunak egin beharreko tekniken eta zainketen berri emango dizue, eta unitatean
zer ordutara arte gutxi gorabehera egongo zareten adieraziko dizue.



Egingo den prozedura zein den, beharrezkoa izango da ospitaleko pijama janztea. Halaber, arropa erosoa
eta mahuka motzekoa eramatea gomendatzen da.



Prozedura eta iraupena zein den, haurrei gosaria edo bazkaria emango zaie.



Erizaintzako taldea prest dago zuen edozein kontsultatarako. Txirrina jo dezakezue beharrezkoa iruditzen
zaizuen guztietan. Horrela, lana erraztuko diguzue, eta horrela ez duzue erizainen oztopatuko.



Egonaldian haurrei jolas-materiala emango zaie (jolasak, koloreztatzeko koadernoak, pinturak, tableta...).



Haur bakoitza pertsona batek lagunduta egon daiteke.



Gelan armairu bat dago norberaren gauzak eta arropa uzteko. Ospitalea ez da horietaz arduratzen.



Datu pertsonalak babesteko 3/2018 lege organikoaren arabera, ezin dugu ospitaleratutako norbaiti
buruzko informaziorik eman, non dagoen jakin behar da.

BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK
Tabako-kerik gabeko erakundea da, eta ezin da erre edo “bapeatu” ospitale-eremuan
(aparkalekuan, lorategietan eta kaleetan barne).
Pazienteak eta/edo senideek behar duten enpresaren eta/edo familia-medikuaren
ospitaleratze-ziurtagiria beheko solairuan dagoen Onarpen Zerbitzuan hartzen da.
Ordutegia: 08:00etatik 15:00etara
Gela batzuek telebista dute. Telebista ospitalez kanpoko zerbitzua da, eta txipaurreordainketako txip-txartelarekin eta entzungailuekin funtzionatzen du.
TXAGORRITXU OSPITALEKO TELEFONO-ZENBAKIA 945-007000
KAFETEGI ZERBITZUA Ordutegia: 07:30etik 22:00etara
Erdisotoko solairuan dago.
Igogailuen atarian kafe-makina eta freskagarriak daude.
PAZIENTE ETA ERABILTZAILEENTZAKO ARRETA-ZERBITZUA (PEAZ). Txagorritxu Ospitaleko 4. solairuan
dago, 09:00etatik 14:30era (astelehenetik ostiralera).

