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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA LARRIALDI KOLEKTIBOETAN OSASUN-LAGUNTZA EMATEKO 

HASIERAKO OSASUN-ANTOLAKUNTZA  Berariazkoa 
Kodea  UF0676 
Lanbide-arloa OSASUNA 
Lanbide-eremua Osasun-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Biktima askoko eta hondamendietako egoeretarako osasun-laguntza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Biktima askorentzako hasierako osasun-laguntza. Iraupena 140 

Oinarrizko bizi-euskarria (Zeharkakoa) 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Bizi-euskarri aurreraturako laguntza (Zeharkakoa) 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0361_2 HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA BIKTIMA ASKORI gaitasun-ataleko LB1, LB2, 
LB3, LB4, LB5, LB7, LB9 eta LB10 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Alarma- eta hurbilpen-faseetako jarduera-prozedura orokorra deskribatzea. 

EI1.1 Alarma- eta hurbilpen-faseak definitzea. 
EI1.2 Laguntza-unitatea aktibatzeko zer informazio behar den aipatzea. 
EI1.3 Laguntza-ibilgailuak aparkatzeko arau orokorrak azaltzea, gertaeraren ezaugarriak kontuan izanik. 
EI1.4 Norbera babesteko ekipoen elementuak eta haien funtzioak deskribatzea. 
EI1.5 Uniformetasunaren eta profesionalak ikusmenaren bidez identifikatzearen balioa azaltzea. 

 
A2: Gunea ezagutzeko helburuak, metodoak eta elementuak azaltzea. 

EI2.1 Gunea kontrolatzearen helburuak aipatzea. 
EI2.2 Gunean balizak eta seinaleak jartzearen helburuak aipatzea. 
EI2.3 Hondamendia izan den gunea ezagutzeko eta kontrolatzeko kasu praktiko batean, jarduera-prozedurei jarraikiz: 

- Gunearen hasierako ebaluazioa egitea. 
- Arriskuen oinarrizko ebaluazioa egitea. 
- Gertaera kontrolatzeko hasierako neurriak ezartzea. 
- Guneko egoeraren berri ematea larrialdia koordinatzen duen zentroari. 
- Beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak eskatzea larrialdien koordinazio-zentroari. 

 
A3: Laguntza-eremuak antolatzeko printzipioak eta prozedurak azaltzea. 

EI3.1 Sektoreetan banatzeko kontzeptua eta helburuak definitzea. 
EI3.2 Laguntza-eremuak eta haietako bakoitzaren funtzioa deskribatzea. 
EI3.3 Lan-eremu bakoitzeko eragileak eta baliabideak aipatzea. 

 
A4: Antolakuntza-hedatzearen prozedura deskribatzea, gertaeraren baldintzei jarraikiz. 

EI4.1 Materiala hedatzearen kontzeptua eta helburuak azaltzea. 
EI4.2 Hedatzeko lekua aukeratzen esku hartzen duten faktoreak aipatzea. 
EI4.3 Salbamendu-, sorospen- eta base-eremuetan zer egitura hedatzen diren aipatzea, sanitarioak nahiz ez-sanitarioak. 

 
A5: Biktima asko dauden egoeretan gorpuak mugitzeko jarduera-prozedurak deskribatzea, identifikazioa, kontserbazioa eta garraioa errazteko. 

EI5.1 Biktimen jantziak eta objektuak sailkatzeko eta etiketatzeko prozesua azaltzea, gerora identifikatzeko. 
EI5.2 Gorpuak garraiatzeko bitartekoak eta kontserbatzeko teknikak aipatzea. 
EI5.3 Gorpuak biltegiratzeko aldi baterako egiturak zer gutxieneko baldintza izan behar dituen identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Biktima asko dauden egoeretarako jarduera-prozedurak 

- Alarma-fasea.  
o Larrialdietako sistema aktibatzea. Helburuak.  
o Larrialdien koordinazio-zentroak datuak jasotzeko prozedura. 
o Laguntza-ekipoari eman behar zaion gutxieneko informazioa. 

- Hurbilpen-fasea.  
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o Hondamendia izan den lekura hurbiltzea. 
o Laguntza-ibilgailua aparkatzeko arau orokorrak.  
o Laguntza-ekipoen autobabeserako neurriak:  

 Segurtasun aktibo eta pasiboko elementuak. 
 Laguntza-ekipoetako kideen uniformetasuna eta identifikazio-elementuak.  
 Norbera babesteko ekipoak. 
 Esku hartzen duten ekipoentzako arrisku-egoera nagusien azterketa. 

- Kontrol-fasea. 
o Gunearen kontrola, eta gertaeraren hasierako balorazioa. 
o Helburuak. 

- Balizak eta seinaleak. Helburuak. Prozedurak: zintak, konoak eta kartelak. 
- Gunearen hasierako ebaluazioa. Arriskuen ebaluazioa. 
- Informazioa igortzea larrialdietako koordinazio-zentroari. 
- Esku hartzen lehenak direnen kontrola. 
- Ibilgailu-fluxuaren kontrola. 

 
2. Osasun-laguntzaren antolakuntza larrialdi-egoera kolektiboetan 

- Guneen antolaketa hondamendietan. 
- Sektoreetan banatzea. 

o Sektoreetan banatzearen helburuak. 
o Arazo nagusiak.  
o Sektoreak banatzen esku hartzen duten elementuak: eragileak eta baliabideak. 

- Laguntza-sektoreak. 
o Salbamendu-eremua. 
o Sorospen-eremua. 
o Base-eremua. 
o Lan-sektoreen azpibanatzeak hondamendi larrietan. 

- Antolakuntza-hedapena. 
o Helburuak. 
o Hedapenerako lekua aukeratzea. 
o Salbamendu-, sorospen-eta base-eremuetan hedatzen diren egiturak. 

- Ospitale-antolakuntza hondamendietan. 
o Ospitalearen antolakuntza zauritu-oldeak jasotzeko.  
o Ospitalea logistika-zentro. 

 Ospitaleetako sorospen-ekipoak (OSE). 
 Edukiontziak. 

 
3. Gorpuak mugitzea hondamendietan 

- Hondamendietan gorpuak mugitzeari buruzko araudi orokorra. 
o Identifikatu gabeko gorpuak. 
o Desagertutako jendea. 

- Gorpuak altxatzea 
o Gorpuak eta gorpuzkiak garraiatzea. 
o Gorpuak aztertzeko eta jasotzeko aldi baterako instalazioaren baldintzak. 
o Kontserbatzeko bitartekoak. 
o Gorpuen antolaketa.  

- Gorpuak identifikatzeko prozedurak. 
 
 

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. 
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– 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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