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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HONDAMENDIETARAKO OSASUN-LOGISTIKA  
Baldintzatua 

Kodea  UF0675 
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 

Biktima asko dauden egoeretarako jarduera-ereduak. 
Iraupena 40 

 
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 LB1, LB2, LB3, LB5, LB6, LB7 eta LB8 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hondamendietan laguntzeko osasun- eta logistika-materiala aztertzea, eta logika sanitarioaren oinarriak adieraztea. 

EI1.1 Logistika mediko kontzeptua definitzea. 
EI1.2 Aldi baterako osasun-egitura motak eta haien funtzioak deskribatzea. 
EI1.3 Aginte- eta koordinazio-egitura motak eta haien funtzioak deskribatzea. 

 
A2: Baliabideak beharren edo egoeren arabera kudeatzeko ezaugarri orokorrak zehaztea. 

EI2.1 Hondamendi-egoeretan uraren plangintza egiteko eta ura kudeatzeko prozedurak definitzea. 
EI2.2 Elikagaien plangintza egiteko eta elikagaiak kudeatzeko prozedura definitzea. 
EI2.3 Hondakinak kudeatzeko prozedura definitzea. 
EI2.4 Desinfektatzeko, intsektuak kentzeko eta arratoiak hiltzeko prozesuaren oinarriak definitzea. 
EI2.5 Hondamendi-egoeretan baliabideen plangintza egiteko eta baliabideak kudeatzeko kasu praktiko batean: 
- Zenbatetsitako kideen eta detektatutako erabileren beharrak egoki hornitzea bermatzeko zenbat ur behar den zehaztea. 
- Edateko uraren andel eramangarrien kopurua zehaztea, hondamendiaren tamainaren arabera. 
- Bizigaiak hornitzeko beharrak zenbatestea. 

 
A3: Krisi-egoeretako koordinazioaren oinarriak aztertzea. 

EI3.1 Erregulazio medikoko sistemaren ezaugarriak aurkeztea. 
EI3.2 Deiak bideratzeko sistemaren bereizgarriak deskribatzea. 
EI3.3 Deiak hartzeko zentroko eta krisi-eremuko koordinazio-prozedurak azaltzea. 
EI3.4 Krisi-egoera bateko koordinazioaren oinarriak ezartzeko kasu praktiko batean, aurreikusitako osasun-zentroekin 
komunikatzea, eramango diren pazienteen harrera antolatzeko; aurreikusitako ibilgailuak zehaztea, eta haien fluxua 
koordinatzea. 
 

A4: Giza baliabideen eta baliabide materialen hedatzea eta hondamendietan osasun-laguntza ematea bermatzen duten logistika-plan nagusiak 
aztertzea. 

EI4.1 Hondamendietako logistika-plan nagusiak aztertzea. 
EI4.2 Hondamendi batean beharrezkoa den azpiegitura logistikoa eramateko garraiobideak identifikatzea. 
EI4.3 Hornikuntzarako logistika-plan bat protokoloen arabera prestatzeko kasu praktiko batean: 
- Hornitzailearekin komunikatzeko prozedura zehaztea. 
- Materialaren eskaera antolatzeko modua definitzea, ongi banatu dadin. 
- Egoera jakin batean laguntzaren jarraitutasuna bermatzeko zenbat botika eta material suntsikor behar den kalkulatzea. 
 

A5: Esku hartzen ari diren operatiboen arteko harremanak bideratuko dituen komunikazio-sarea sortzeko funtsezko elementuak zehaztea. 
EI5.1 Komunikazio-sistemak identifikatzea. 
EI5.2 Hondamendietan, irrati bidezko komunikazioak erabiltzea zer garrantzitsua den azaltzea. 
EI5.3 Irrati-estazioak definitzea. 
EI5.4 Irrati-transmisioko ekipoen funtsezko osagaiak deskribatzea. 
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EI5.5 Irrati bidez komunikatzeko arau orokorrak azaltzea. 
EI5.6 Irrati bidezko komunikazio bat izateko kode-lengoaiak aipatzea. 

 
A6: Hondamendi batean osasun-laguntza emateko materiala prestatzeko prozedurak zehaztea. 

EI6.1 Hondamendietako lehen esku-hartzerako behar-beharrezko osasun-materiala deskribatzea. 
Ei6.2 Materiala garraiatzeko edukiontzi-motak, eta haien funtzio eta ezaugarri teknikoak azaltzea. 
EI6.3 Materiala hondamendietarako edukiontzietan ordenatzeko modua zehaztea, egoki identifikatzeko eta erabiltzeko. 
EI6.4 Esku hartzen dutenek erabiltzeko norbera babesteko elementuak identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Hondamendietan jarduteko osasun-logistika 

- Definizioa. 
- Osasun-logistikaren garapen historikoa. 
- Osasun-logistikaren printzipio orokorrak. 

o Plangintza. 
o Antolakuntza. 
o Sinpletasuna. 
o Ekonomia. 
o Aukera. 
o Oreka. 
o Malgutasuna. 

- Lehen esku-hartzeko logistika. 
- Bigarren esku-hartzeko logistika. 

 
2. Hondamendietako logistika-plan nagusien garapena 

- Garraio-logistika. 
- Baliabideak hornitzeko eta banatzeko logistika. 
- Komunikazio-logistika. 
- Pertsonalaren logistika.  
- Kudeaketa- eta administrazio-logistika. 
 

3. Logistika-materialaren sailkapena 
- Funtzioa. Ezaugarri teknikoak. 
- Motak. 

o Garraiobideak. 
o Elektrizitatea sortzeko gailuak. 
o Argiztapena. 
o Klimatizazioa.  
o Aterpea. 
o Komunikazioak. 
o Higienea. 
o Saneamendua. 
o Uraren biltegiratzea, banatzea eta arazketa. 
o Deskontaminazioa. 
o Diagnostikoak eta zerbitzu terapeutikoak. 
o Kudeaketa eta administrazioa. 

 
4. Biktima askori laguntzeko aldi baterako osasun-egituren antolamendua 

- Laguntza-egiturak. 
o Helburuak. 
o Motak. 
o Ezaugarri orokorrak. 
o Osasun-materialaren hornidura. 
o Egituren hedatzearen ezaugarriak. 

- Aginte eta koordinazio sanitarioko egiturak. 
o Helburuak. 
o Motak. 
o Funtzioak. 
o Hornidura orokorra. 
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5. Hondamendi batean osasun-laguntza emateko materialaren prestakuntza 
- Behar-beharrezko osasun-materiala. 

o Materialaren zerrenda. 
o Hornidura geografia-eremuka. 
o Materialaren antolakuntza. 
o Garraio-edukiontziak. 
o Edukiontzien ezaugarri orokorrak. 

- Erabilera indibidualeko osasun-materialaren zerrenda. 
- Norbera babesteko elementuen zerrenda. 
- Jantziak 
 

6. Horniduren eta hondakinen kudeaketa hondamendi-eremuan 
- Uraren kudeaketa. 
- Elikagaien kudeaketa. 
- Hondakinen kudeaketa. 
- Desinfektatzea, intsektuak kentzea eta arratoiak hiltzea. 

 
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. 
 
UF674 gainditua izan behar du: Biktima asko dauden egoeretarako jarduera-ereduak. 
 
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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