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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-MODULUA ARRETA SOZIOSANITARIOKO ESKU-HARTZEAK ERAKUNDEETAN 
 

Kodea  MF1018_2 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan Maila 2 

Erakundeetan mendeko pertsonen harreran laguntzea 30 
Erakundeetan mendeko pertsonentzako jardueren antolamenduan laguntzea 70 
Higiene- eta elikagai-arretako esku-hartzeak erakundeetan 70 
Mendeko pertsonen animazio soziala erakundeetan. 30 
Erakundeetan dauden mendeko pertsonen eguneroko jarduerak mantentzea 
eta hobetzea. 50 

Erakundeetan dauden mendeko pertsonekin komunikatzeko teknikak 50 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioko lanekoak ez diren 
jardunbideak erakundeetan 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1018_2. MENDEKO PERTSONENTZAKO ARRETA 
SOZIOSANITARIOKO ESKU-HARTZEAK EGITEA ERAKUNDE-EREMUAN 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Erabiltzaileen behaketa eta/edo miaketa errazteko materialak eta tresnak hautatzea eta prestatzea, ezarritako 
protokoloaren eta zainketa-planaren arduradunaren jarraibideen arabera. 
EI1.1 Sistema digestibo eta endokrinoen eta arnas sistema eta iraitz-sistemaren ezaugarri anatomofisiologiko nagusiak eta patologiarik 
ohikoenak deskribatzea.  
EI1.2 Mediku batek miatzeko posizio anatomiko normalizatuenak deskribatzea, erabiltzailearen egoeraren eta kondizioen arabera. 
EI1.3 Kasu praktiko batean, tenperatura eta tentsio arteriala neurtzea, haiek lortzeko gorputz-atalik ohikoenak eta horretarako materiala 
kontuan hartuta. 
EI1.4 Gluzemiaren neurketa digitala egiteko prozedurak deskribatzea. 
 
A2: Higiene-arretan eta oinarrizko osasun-zainketan gehien erabiltzen diren materialak eta tresnak garbitzeko eta 
desinfektatzeko prozedura aplikatzea, eta laginak jasotzeko prozesuak deskribatzea. 
EI2.1 Desinfekzio-prozesua zehaztea, erabili behar diren metodoak identifikatuz erabil daitezkeen baliabide materialen ezaugarrien arabera. 
EI2.2 Erabil daitezkeen baliabide materialak garbitzeko eragiketen segida deskribatzea. 
EI2.3 Esterilizazio-prozesuaren faseak eta ezaugarriak adieraztea, erabili beharreko teknikak eta prozesu horien kalitatea kontrolatzeko 
metodoak deskribatuz. 
EI2.4 Kasu praktiko batean: 

- Kasuaren ezaugarrietara egokitutako higiene-teknika erabakitzea, eta baliabideak eta produktuak teknika horren arabera 
aukeratzea. 
- Material-motara egokitutako garbiketa-teknikak erabiltzea. 
- Desinfekzio-teknikak egitea, emaitzen kalitatea ziurtatuz. 
- Infekzioak kontrolatzeko eta prebenitzeko prozedurak deskribatzea. 
- Teknikak eta bitartekoak deskribatzea, jaso beharreko lagin biologikoaren jatorriaren arabera. 
- Erabiltzen diren produktuen hondakinekin lotutako arriskuak deskribatzea. 

 
A3: Medikamentuak ahotik, uzkitik eta bide topikotik emateko aginduak gauzatzea, erabili behar den materiala zehaztuz 
eskatutako teknikaren arabera.  
EI3.1 Medikamentuak emateko biderik ohikoenen eta medikamentuak hainbat bidetatik emateko materialen ezaugarri anatomofisiologikoak 
deskribatzea. 
EI3.2 Aerosolterapia- eta oxigenoterapia-teknikak aplikatzeko prozedurak adieraztea, baita haiek emateko behar diren materialak ere. 
EI3.3 Medikamentuak ematearekin lotutako arrisku nagusiak deskribatzea, medikamentu-motaren eta emateko bidearen arabera. 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua 

EI3.4 Tratamendu lokalak aplikatzeko eta medikamentuak emateko kasu praktiko batean. 
- Medikamentuak ahotik eta bide topikotik emateko materialak aukeratzea. 
- Azaldutako egoerarako hotza eta beroa aplikatzeko metodorik egokiena aukeratzea. 
- Medikamentuak prestatzea. 
- Medikamentuak ahotik, uzkitik eta bide topikotik ematea. 

EI3.5 Teknika bat ala bestea erabiltzerakoan kontuan izan behar diren neurri higieniko-sanitarioak zehaztea. 
 
A4: Erabiltzaile bat lekuz aldatzeko, mobilizatzeko eta hari ibiltzen laguntzeko teknikak aplikatzea, haren mendekotasun-
mailaren arabera. 
EI4.1 Oheratuta dauden pertsonak posizio egokian jartzeko teknikak eta haien aplikaziorik ohikoenak —haien egoeraren eta kondizioen 
araberakoak— deskribatzea. 
EI4.2 Mendeko pertsonak mobilizatzeko, ibiltzeko eta lekuz aldatzeko teknikak zein diren adieraztea, haien egoeraren eta kondizioen 
arabera egokituz, kargatze seguru bat bermatuko duten eta lesioak agertzea prebenituko duten prozedurak eta moduak identifikatuz. 
EI4.3 Erabiltzaileari eman behar zaion informazio zehatza eta hura transmititzeko prozedurarik egokiena identifikatzea, erabiltzailea 
orientatzeko, hezteko eta haren autonomia sustatzeko, betiere, haren ahalbideen arabera, lekuz aldatzeko, mobilizatzeko eta posizio 
egokian jartzeko jardueretan eta laguntza teknikoen mantentze-lanetan. 
EI4.4 Kasu praktiko batean, mobilizatzeko, lekuz aldatzeko eta ibiltzeko teknikak aplikatzea erosotasun-beharren arabera eta 
erabiltzailearen mendekotasun-mailaren arabera, dagokionean agindutako laguntza teknikoak erabiliz. 
 
A5: Larrialdietako eta lehen laguntzako oinarrizko osasun-teknikak deskribatzea, egoeraren arabera egokiena zein den 
zehaztuz. 
EI5.1 Deskribatzea hil edo biziko larrialdi-kasu bat, unitate edo zerbitzu batean aurreikusitako jarduera-mekanismoak, eta azaltzea bihotz-
biriketako bizkortzerako, kanpoko odoljarioetarako eta istripua izan dutenei eta politraumatizatuei aplikatu beharreko teknikak. 
EI5.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 

- Larrialdietako zainketak aplikatzea erreduretan. 
- Larrialdietako zainketak aplikatzea izozketetan. 
- Larrialdietako zainketak aplikatzea deskarga elektrikoetan. 
- Larrialdietako zainketak aplikatzea intoxikazioetan. 
- Larrialdietako zainketak aplikatzea hozkada eta ziztadetan. 
- Larrialdietako zainketak aplikatzea gorputz arrotzak irenstean. 

−  

Edukiak 
1. Mendeko pertsonen behar bereziak ezagutzea 

− Egoera bereziak: familiarik gabeko erabiltzaileak, familia desegituratuak. 
− Arreta fisikoko jardueren bilakaera funtzionala eta garapena aztertzea eta erregistratzea. 

• Aztertze-teknikak eta -tresnak aplikatzea, erabiltzailearen eta haren ezaugarrien arabera. 
− Eguneroko bizitzarako laguntza tekniko eta teknologiko motak. 

 
2. Mendeko pertsonentzako arreta sanitarioko parte-hartzea eremu soziosanitarioan 

− Anatomofisiologia eta patologiarik ohikoenak. 
− Bizi-konstanteak hartzen parte hartzea. 
− Medikamentuak emateko parte hartzea: ahotik, uzkitik eta bide topikotik. 
− Diabetes duten pertsonak medikatzea. 
− Aerosolterapia- eta oxigenoterapia-teknikak aplikatzen laguntzea. 
− Tratamendu lokalak eta hotza eta beroa aplikatzeko metodoak aplikatzen laguntzea. 
− Medikatzeko materialak erabiltzea. 
− Medikamentuen arriskuak. 
− Zeregin soziosanitarioetan laneko arriskuak prebenitzea. 

 
3. Erabiltzaileak mobilizatzen, lekuz aldatzen eta ibil daitezen laguntzea 

− Giza gorputza sostengatzeko eta mugitzeko printzipio anatomofisiologikoak. 
− Patologiarik ohikoena. Artikulazioen biomekanika. 
− Nerbio-sistemaren printzipio anatomofisiologikoak. 
− Posizio anatomikoak. 
− Gorputz-mekanikaren printzipioak. 
− Mobilizatzeko, lekuz aldatzeko eta ibiltzeko teknikak: 

• Lekuz aldatzeko prestatzea. 
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• Mendeko pertsonak mobilizatzea. 
• Ibiltzen denean harekin egotea. 
• Erabiltzailea erortzea eta hark istripuak izatea prebenitzea. 
• Mendeko pertsonak ibiltzeko, lekuz aldatzeko eta mobilizatzeko laguntza teknikoak. 
• Laneko arriskuak prebenitzea ibiltzeko, lekuz aldatzeko eta mobilizatzeko zereginetan. 

 
4. Erakundeetako larrialdi-egoeretako lehen laguntzak 

− Arrisku-egoerak ezagutzea: esku hartzeko uneari buruzko protokoloak eta arauak. Profesional arduradunarentzako 
abisuak. 

− Kasu hauetan berehala jarduteko teknikak: 
• Intoxikazioak. 
• Gorputz arrotzak irenstea, kontrako eztarritik zerbait sartzea. 
• Traumatismoak. Hesgailuak eta immobilizazioak. 
• Bihotz-biriketako bizkortzea. 
• Kanpoko odoljarioak. 
• Erredurak. 
• Izozketak. 
• Deskarga elektrikoak. 
• Ziztadak eta hozkadak. 

− Botikinak mantentzea. 
 
5. Material eta tresna sanitarioak garbitzeko arauen betetzea 

− Material sanitarioak garbitzea. 
− Desinfektatze-prozesua. Metodoak eta materialak. 
− Esterilizazio-prozesua. Metodoak eta materialak. 
− Infekzioak prebenitzea. 
− Hondakin sanitarioak ezabatzea. 
− Laneko arriskuak prebenitzea material sanitarioa garbitzeko zereginetan. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan 
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