
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZA (Zeharkakoa)  
Baldintzatua 

Kodea  UF0678 
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 

Larrialdi kolektiboetan osasun-laguntza emateko hasierako osasun- 
antolakuntza 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Oinarrizko bizi-euskarria (Zeharkakoa) 
Iraupena 

60 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0361_2 HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA BIKTIMA ASKORI gaitasun-ataleko LB8 lanbide-
burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Oinarrizko bizi-euskarriko teknika optimizatuak erabiltzea, prozedurari jarraikiz. 

EI1.1 Bizi-arriskuaren zeinu nagusiak zerrendatzea: aire-bidea, aireztapena, zirkulazioa eta egoera neurologikoa. 
EI1.2 Lesioak oinarrizko bitartekorik gabe eta oinarrizko bitartekoen bidez immobilizatzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.3 Aire-bideak kontrolatzeko oinarrizko teknikak erabiltzea funtzio hori asaldatuta daukan pazientearekin. 
EI1.4 Arnasa hartzeko arazoak dituen paziente bati aireztapen-laguntza emateko teknikak erabiltzea. 
EI1.5 Kontrol hemodinamikoko oinarrizko teknikak erabiltzea funtzio hori asaldatuta daukan pazientearekin. 
EI1.6 Biktima asko daudenean laguntza emateko kasu praktiko batean, protokoloari jarraikiz: 
- Larritasun-zeinuak baloratzea. 
- Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. 
- Lesioak immobilizatzea halabeharrezko bitartekoen bidez. 
- Bereizketa-eremutik postu mediko aurreratura eramatea. 

 
A2: Bizi-euskarri aurreratuari laguntzeko teknikak erabiltzea larrialdi-egoeretan, protokoloei jarraikiz. 

EI2.1 Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzeko beharrezko materiala identifikatzea. 
EI2.2 Osasun-larrialdiko kasu praktiko batean, bizi-euskarri aurreratuari laguntzeko teknikak erabiltzea, protokoloari jarraikiz, 
larrialdi-egoeraren arabera, eta jarduera hauetarako beharrezkoa den materiala baliatuz: 
- Aire-bide konbentzionala isolatzea (intubazio endotrakeala). 
- Aire-bidea kontrolatzea gailu supraglotikoekin (Fastrach laringe-maskara, Airtraq) eta hodi konbinatuekin. 
- Aire-bidearen kontrol kirurgikoa (koniotomia, puntzio krikotiroidea). 
- Aireztapen mekaniko konbentzionala. 
- Aireztapen mekaniko ez-inbaditzailea. 
- Zain-bide periferikoaren biderapena. 
- Zain-bide zentralaren bidezkoa. 
- Hezur barneko bidea. 
- Elektrokardiografo bidezko monitorizazioa. 
- Korronte elektrikoaren erabilera terapeutikoa (desfibrilazioa, kardiobertsioa, taupada-markagailua). 
- Pulsioximetria 
- Botikaren prestaketa. 
- Zundaketa nasogastrikoa eta besikala. 
- Bizi-konstanteen monitorizazioa. 
- Gorputz-adarretako lesio nagusiak immobilizatzea. 
EI2.3 Erreskate medikalizatu batean jokatzeko argibideak eta arau orokorrak azaltzea, baita hartu beharreko segurtasun-neurriak 
ere. 

 
A3: Larrialdietarako botikak prestatzeko teknikak zehaztea, eta agindu-ordenaren arabera emateko modua jasotzea. 

EI3.1 Osasun-larrialdietako egoeretan gehien erabiltzen diren botikak deskribatzea. 
EI3.2 Botikak emateko bideak aipatzea, alderatzea, eta abantailak eta desabantailak adieraztea. 
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EI3.3 Kasu praktiko batean: botika prestatzea, emateko bidearen arabera. 
 
A4: Hondamendietako medikuntzaren ezaugarriak identifikatzea. 

EI4.1 Hondamendiko medikuntza kontzeptua definitzea. 
EI4.2 Hondamendietako medikuntzaren ezaugarri nagusiak aipatzea. 
EI4.3 Larrialdi mugatuetarako medikuntzaren eta hondamendietako medikuntzaren arteko alde nagusiak aipatzea. 

 
A5: Biktimak sailkatzeko oinarriak eta elementuak aztertzea, osasun-laguntzan lehentasunak zehazteko. 

EI5.1 Bereizketa kontzeptua definitzea. 
EI5.2 Bereizketaren printzipioak, helburuak eta ezaugarriak azaltzea. 
EI5.3 Funtzioen eta lesioen bereizketa-ereduen eta eredu mistoen arteko aldeak azaltzea. 
EI5.4 Etiketatze-prozedura deskribatzea (taggninga). 
EI5.5 Bereizketa-txartel baten oinarrizko egitura azaltzea. 
EI5.6 Biktima askori laguntzeko biktimen sailkapena egiteko kasu praktiko batean: 
- Biktimen bereizketa egitea, bereizketa sinplea metodoa baliatuz. 
- Biktimak etiketatzea. 
- Haien ebakuazioa lehenestea, garraiobide egokiak aukeratuz. 

 
A6: Biktima askori laguntzean, helburu terapeutikoak identifikatzea, biktimek bizirautea bermatzeko. 

EI6.1 Hondamendiko medikuntzaren helburu terapeutiko orokorrak definitzea. 
EI6.2 Laguntza-arlo bakoitzaren helburu terapeutikoak azaltzea. 
EI6.3 Hondamendiaren izaera lesio-mekanismoarekin eta lesio nagusiekin lotzea. 

 
A7: Biktimak laguntza-arloen artean banatzea. 

EI7.1 Ebakuazio-norien helburuak azaltzea. 
EI7.2 Ebakuazio-noriak eta haietako bakoitzaren funtzioa zerrendatzea. 
EI7.3 Garraiobideen arrazoizko erabileraren garrantzia azaltzea. 
EI7.4 Hondamendi-egoeretan ZIU mugikorrek zer erabilera dituzten definitzea. 
EI7.5 Anbulantziak zamatzeko postuko (AZP) arduradunaren funtzioak identifikatzea. 
EI7.6 Anbulantziak zamatzeko postuaren (AZP) ezaugarriak deskribatzea. 
EI7.7 Zaurituak ospitaleetan banatzeko zer datu erregistratu behar diren azaltzea. 

 
Edukiak 
1. Bizi-euskarri aurreraturako tekniketan laguntzea 

- Zain-bide zentralaren, periferikoaren eta hezur artekoaren biderapena. 
- Aire-bidea isolatzeko gailuak. 
- Zundaketa nasogastrikoa. 
- Zundaketa besikala. 
- Aireztapen mekanikoa. 
- Aireztapen mekaniko ez-inbaditzailea. 
- Puntzio krikotiroidea. 
- Koniotomia. 
- Torakozentesia. 
- Perikardiozentesia. 
- Larrialdietako torakostomia. 
- Larrialdietako zesarea. 
- Bizi-euskarri aurreraturako materiala. 

o Material suntsikorra. 
o Material elektromedikoa. 

 
2. Larrialdietarako botikak  

- Oinarrizko farmakozinetika. 
o Botikak emateko bideak. 
o Xurgapena. 
o Jarduera-mekanismoa. 
o Metabolizazioa. 
o Ezabatzea. 

- Botiken aurkako ondorioak. 
- Kontraindikazioak. 
- Toxikotasuna. 
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- Posologia. 
- Aurkezpena. 
- Larrialdietan erabiltzen diren botika-familiak. 

 
3. Osasun-laguntza larrialdi kolektiboetan 

- Hondamendietako medikuntza 
o Larrialdi mugatuaren, kolektiboaren eta hondamendiaren definizioa. 
o Hondamendietako medikuntzaren helburuak eta ezaugarriak. 
o Medikuntza konbentzionalaren eta hondamendietako medikuntzaren arteko aldeak. 
o Hondamendiek osasun publikoan dituzten ondorio orokorrak. 
o Osasun-arazo arruntak. Berehalako osasun-arazoak, eragile erasotzailearen arabera. 

- Osasun-laguntza larrialdi kolektiboetan. 
o Lesio-mekanismoak, hondamendiaren izaeraren arabera.  
o Biktima asko dauden egoeretarako terapeutikaren helburu orokorrak. 
o Helburu terapeutikoak erreskate-, sorospen- eta base-eremuetan. 
o Ekintza salbatzaileak. 
o Mediku-laguntza egoera berezietan. Arrisku nuklearrak, erradioaktiboak, biologikoak eta kimikoak (NEBK). Leherketak. 
o Harrapatuta geratu denarentzako bizi-euskarri aurreratu (HBEA). 

 
4. Biktimen sailkapena larrialdi kolektiboetan. Bereizketa 

- Bereizketa. Kontzeptua. Bilakaera historikoa. 
- Bereizketaren printzipioak eta helburua. 
- Bereizketaren ezaugarriak. 
- Bereizketa-postu bat zehazteko elementuak. 
- Larritasunaren arabera baloratzea: aztertzea, ebaluazioa eta erabaki terapeutikoa hartzea. 
- Bereizketa-eredu praktikoak: funtzionalak; lesionalak; mistoak. 
- Sailkapen-kategoriak: Lehen kategoria: muturreko larrialdia; etiketa gorria. Bigarren kategoria: larrialdia; etiketa horia. Hirugarren 

kategoria: ez-larria; etiketa berdea. Laugarren kategoria: hildakoak; etiketa grisa/beltza. 
- Etiketatze-prozedura (taggninga). Bereizketa-txartelak. 

 
5. Biktimak laguntza-eremu desberdinetara eramatea 

- Ebakuazio-noriak. Lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren noria. 
- Anbulantziak zamatzeko postua. 
- Pazienteak ospitaleetan banatzea. 
- Pazienteen ospitale-banaketa erregistratzea. 
-  

 
 

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. 
 
Gainera, trebakuntza-atal hauek gaindituak izan behar ditu UF676 Larrialdi sanitarioetan osasun-laguntza emateko hasierako 
osasun-antolakuntza eta UF677 Bizi-euskarri aurreratua 
 
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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