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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BIKTIMA ASKOKO EGOERETARAKO JARDUERA-EREDUAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF0674 
Lanbide-arloa OSASUNA 
Lanbide-eremua Osasun-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Biktima askoko eta hondamendietako egoeretarako osasun-laguntza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Osasun-logistika biktima askoko eta hondamendietako egoeretan. Iraupena 100 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Hondamendietarako osasun-logistika 
Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0360_2 BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETAN OSASUN-
LOGISTIKA ANTOLATZEN ETA GARATZEN LAGUNTZEA, BALIABIDE-HORNIDURA ETA -KUDEAKETA BERMATUZ, ETA 
KOORDINAZIO-LANAK BABESTUZ KRISI-EGOERETAN gaitasun-ataleko LB4, LB9 eta LB10 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Biktima askori laguntzeko sistemaren osagaiak eta kontzeptu-oinarriak deskribatzea. 

EI1.1 Babes zibilaren garapena oinarri duten legeak aurkeztea. 
EI1.2 Espainiako Babes Zibilaren funtzio nagusiak deskribatzea. 
EI1.3 Hondamendi bat ebazten parte hartzen duen talde bakoitzaren eginkizun nagusiak azaltzea.  
EI1.4 Larriari medikoko sistema baten helburuak eta egitura adieraztea. 
EI1.5 Hondamendietako laguntza-unitateen helburuak, osagaiak eta funtzioak definitzea. 
 

A2: Hondamendi baten kasuak eta hark osasun publikoan eta geografia-eremu horretako garapen sozio-ekonomikoan dituen ondorioak 
zehaztea, haren tamainan oinarrituz. 

EI2.1 Hondamendi kontzeptua definitzea. 
EI2.2 Hondamendien sailkapenak aurkeztea. 
EI2.3 Hondamendi bat ebazteko faseak aipatzea (hondamendiaren zikloak).  
EI2.4 Hondamendiek osasun publikoan zer ondorio dituzten azaltzea. 
EI2.5 Hondamendi baten ondorio sozioekonomiko eta politikoak zerrendatzea.  

 
A3: Hondamendiaren tamainaren araberako giza laguntzaren oinarriak identifikatzea. 

EI3.1 Giza laguntzaren prozedurak eta printzipio orokorrak deskribatzea. 
EI3.3 Giza laguntza ematen duten nazioarteko erakundeak aipatzea. 
EI3.3 Kanpamentu humanitarioen ezaugarriak deskribatzea. 

 
A4: Adimen sanitarioaren oinarriak aztertzea, informazio-iturriak kontuan izanik. 

EI4.1 Adimen sanitario kontzeptua deskribatzea. 
EI4.2 Informazio-iturriak zehaztea. 
EI4.3 Hondamendi batean osasun-laguntza zabaltzeko kasu batean, xede-populazioaren azterketa orokorra egitea, eskuragarri 
dauden iturriak eta informazio-oinarriak erabiliz.  
 

A5: Hondamendi-egoeretako aginte-doktrinaren elementuak eta prozedurak aztertzea. 
EI5.1 Aginte-katea eta katearen elementuetako bakoitza definitzea. 
EI5.2 Osasun-agintearen ardura orokor eta espezifikoak identifikatzea. 
EI5.3 Agintzea helburu duen ekintzaren oinarri diren kontzeptuak zerrendatzea. 
EI5.4 Hondamendi bateko aginte-azpiegiturak identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Hondamendia mugatzea 

- Helburuak. 
- Sailkapenak. 
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- Ebazpen-faseak. 
- Hondamendiak gizarte batean dituen ondorio sozial, ekonomiko eta politikoak. 
- Hondamendiek osasun publikoan dituzten ondorioak. 
 

2. Hondamendietan laguntza emateko osoko sistema 
- Larrialdi medikoko sistemen (LMS) ereduak. 

o Helburuak eta egitura. 
o Angloamerikar eredua. 
o Espainiar eredua. 
o Koordinazio sanitarioaren funtsezko oinarriak krisi-egoeretan. 

 Erregulazio medikoko sistema. 
 Deiak bideratzeko sistema. 
 Deiak hartzeko zentroko koordinazio-prozedurak krisi-egoeretan. 
 Komunikazio sanitarioen sare integratuak. 
 Koordinazio-prozedurak krisi-eremuan. 

- Babes zibila. 
o Kontzeptua. Jatorria eta bilakaera historikoa. 
o Babes zibileko sistemak munduan. 
o Babes zibila Espainian. 

 Helburuak. 
 Printzipioak. 
 Funtzioak. 
 Jarduera-eremuak. 

o Lege-araudia. 
- Hondamendietan laguntza emateko unitateak. 

o Helburuak. Antolakuntza- eta funtzio-egitura. 
o Osagaiak eta material-hornidura. 

 
3. Laguntza humanitarioa 

- Printzipioak eta prozedurak. 
- Laguntza humanitarioa ematen duten nazioarteko erakundeak. 
- Legeak. 
- Kanpamentu humanitarioak. 
- Laguntza humanitarioaren horniduraren kudeaketa. 
- Gutun humanitarioa. 
- Hornikuntza-materialak, ura, saneamendua, nutrizioa, babesa eta osasun-zerbitzuak emateko gutxieneko arauak. 
 

4. Adimen sanitarioaren erabilera hondamendi baten eremuan 
- Kontzeptua. 
- Informazio-iturriak eta datu-baseak. 
- Hondamendiak eragindako biztanleriaren oinarrizko azterketa.  
- Egoera politikoa.  
- Egitura ekonomikoa. 
- Ohiturak. 
- Erlijio-sineskerak. 
- Familia-egitura. 
- Demografia. 
- Gaixotasunak. 
- Osasun-egitura. 
- Gizarte-laguntzaren egitura. 
- Orografia.  
- Komunikazio-bideak.  
- Komunikazio-sareak. 
 

5. Aginte-doktrina ezartzea hondamendietan. 
- Kontzeptu-oinarriak. 
- Agintzeko prozedurak. 
- Agintearen kudeaketa kontzeptua. 

o Agintariaren printzipioak. 
o Aginte-aldaketen kontrola. 
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o Giza faktorea agintean. 
o Agintearen ikuspegiak. 
o Agintearen kudeaketa jarraitua. 
o Karguen definizioa. 
o Akats ohikoenak. 

- Aginte-azpiegiturak. 
o Definizioa. 
o Krisi-bulegoa. 
o Aginte-postu aurreratua (APA). 
o Aldi baterako aginte-postuak. 
o Koordinazio-izarra. 

- Osasun-agintea. 
o Osasun-agintearen ardura orokorrak. 
o Ardura espezifikoak. 

 
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 urtetik gorakoentzako 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: Biktima askoko eta hondamendietako egoeretarako osasun-laguntza. 
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