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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA OSASUN-GARRAIOKO LAN-INGURUNEAREN ANTOLAKUNTZA. 
Berariazkoa 

Kodea  UF0679 
Lanbide-arloa OSASUNA 
Lanbide-eremua Osasun-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Osasun-garraioa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Ibilgailuaren prebentziozko mantentze-lanak, eta materialaren 

horniduraren kontrola. 
Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Ibilgailuaren prebentziozko diagnostikoa, eta materialaren hornidura 
Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0069_1 OSASUN-IBILGAILUAN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK EGITEA, ETA 
MATERIAL-HORNIDURA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB2, LB3, LB4, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Osasun Sistema Nazionalaren egitura, erlazio organikoa eta hierarkikoa definitzea, osasun-garraioaren antolakuntzan zer ondorio dituen 
kontuan izanik. 

EI1.1 Osasun Sistema Nazionalaren eskema bat egitea, laguntza-mailak nahiz erlazio organikoa eta funtzionala zehaztuz. 
EI1.2 Larrialdi medikoen sistemaren egitura eta funtzioa azaltzea, osasun-garraioaren antolakuntzan zer ondorio dituen kontuan 
izanik. 
 

A2: Dokumentu klinikoak eta ez-klinikoak erabilerekin lortzea, eta haiek izapidetzeko bideak deskribatzea. 
EI2.1 Dokumentu klinikoak, haien funtzioa eta izapidetzeko bideak deskribatzea. 
EI2.2 Osasun-garraiorako ibilgailuak legea betez ibiltzeko zer baimen behar dituen aipatzea. 
EI2.3 Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak egin ondoren, laguntza-txostenean zer informazio jaso behar den deskribatzea. 
EI2.4 Osasun-garraiorako ibilgailuak zer dokumentu geografiko izan behar dituen deskribatzea, jarduera-eremua kontuan izanik. 
EI2.5 Hitzordu-dokumentuak interpretatzea, eta pazientea zer zerbitzuk edo diagnostiko-unitatek hartuko duen adieraztea. 

 
A3: Osasun-ibilgailuaren material-hornidura berrikusteko eta kontrolatzeko teknikak erabiltzea, eta haren egoera eta eraginkortasuna aztertzea. 

EI3.1 Osasun-ibilgailuaren material-hornidura azaltzea, haren laguntza-mailaren eta dagokion araudiaren arabera. 
EI3.2 Osasun-ibilgailuaren material-hornidura berrikusteko eta kontrolatzeko kasu praktiko batean, haren egoera eta 
eraginkortasuna aztertzen denean: 
- Ordena bati jarraikiz aztertzea anbulantziaren material-hornidura, eta laguntza-mailaren arabera dagokionarekin bat datorren 

ikustea. 
- Osasun-materialaren eraginkortasuna aztertzea. 
- Botiken iraungitze-data, eta material suntsikorraren eta sendatzeko materialaren egoera aztertzea. 
- Iraungitako edo agortutako materiala birjartzea, prozedura normalizatuari jarraikiz. 
- Oxigeno-balen maila aztertzea, eta, egokia ez bada, osatzea. 
- Materialaren eskaera egitea, laguntza-unitatearen eraginkortasuna bermatzeko. 

EI3.3 Osasun-garraioko ibilgailuak izan behar dituen seinaleen, balizajeen, norbera babesteko ekipoen eta argiztapen 
eramangarriaren zerrenda egitea. 
EI3.4 Osasun-garraioko ibilgailuak araudiari eta zehaztutako prozedurari jarraikiz izan behar dituen seinaleen, balizajeen, 
norbera babesteko ekipoen eta argiztapen eramangarriaren azterketa egiteko kasu praktiko batean: 
- Ibilgailuan norbera babesteko dagoen materiala unitateko kide guztientzako egokia den aztertzea, indarrean dagoen araudiari 

jarraikiz. 
- Ibilgailuko seinaleak eta balizajeak egokiak diren aztertzea, indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 
- Argiztapen-materialak (argiak, luzagarriak, esku-argiak) ongi funtzionatzen duen aztertzea. 

 
A4: Izakinak eta materiala biltegiratzeko, banatzeko eta kontrolatzeko teknikak aukeratzea, osasun-ibilgailuaren eraginkortasuna bermatzeko. 

EI4.1 Izakinak kontrolatzeko metodoak eta materialaren inbentarioa egiteko dituzten erabilerak azaltzea. 
EI4.2 Biltegiko izakinak kontrolatzeko dokumentuak bereiztea, eta dokumentu-mota bakoitza biltegian duen funtzioarekin lotzea. 
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EI4.3 Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak deskribatzea. 
EI4.4 Osasun-biltegia kudeatzeko kasu praktikoan: 
- Birjartzeko beharrak identifikatzea, deskribatutako kasuari dagokionez. 
- Eskaera-aginduak egitea, material-mota, agentea eta unitate eta/edo enpresa hornitzailea zehaztuz. 
- Izakinak kontrolatzeko beharrezkoak diren datuak sartzea datu-basean. 
- Materiala kontserbatzeko baldintzak zehaztea, ezaugarrien eta biltegiratze-beharren arabera. 

 
A5: Bere jardueraren kalitatea kontrolatzeko teknikak erabiltzea, kalitatea bermatzeko protokoloak interpretatuz eta betez. 

EI5.1 Kalitatearen bermeari lotutako kontzeptuak definitzea; esaterako, laneko protokolo normalizatuak, kalitate-kontrolak eta 
kalitatearen ebaluazioa. 
EI5.2 Zerbitzuak ematean kalitatea bermatzen duten giza baliabideak eta baliabide materialak deskribatzea. 
EI5.3 Kalitatearen bermearen baldintzetako eta espezifikazioetako desbideratzeak identifikatzea. 
EI5.4 Bere jardueraren kalitatea kontrolatzeko teknikak erabiltzeko kasu praktiko batean, kalitatea bermatzeko protokoloak 
interpretatuz eta betez: 
- Zerbitzuaren kalitatea zehazten duten faktoreak identifikatzea. 
- Laneko protokolo normalizatuak interpretatzea. 
- Protokoloaren araberako giza baliabideak eta baliabide materialak erabiltzea. 
- Jardueraren programazioa egiten laguntzea, zehaztutako protokoloak betez, baita pazientea garraiatzeko eta laguntza emateko 

beharrak ere. 
 
A6: Pazientearen autonomia eta askatasunari, sekretu profesionalari, datuak babesteari eta laneko arriskuen prebentzioari lotutako arauak 
aztertzea. 

EI6.1 Lege-erantzukizunak azaltzea. 
EI6.2. Osasunarekin eta osasunari buruzko lege orokorrarekin erlazionatuta dauden Espainiako Konstituzioko artikuluak azaltzea. 
EI6.3 Sekretu profesionalarekin erlazionatutako lege-alderdiak definitzea. 
EI6.4 Pazientearen autonomiarekin eta askatasunarekin erlazionatutako arauak aplikatzeko adibideak ematea. 
EI6.5 Bere borondatearen berri jasota geratzeko pazienteak edo senideek zer dokumentu sinatu behar dituzten zehaztea. 
EI6.6 Datuak babesteko jarduera positiboak eta negatiboak azaltzea. 
EI6.7 Pazientearen eskubideak eta betebeharrak aztertzea. 
EI6.8 Lanean arriskuak sortzen dituzten faktoreak eta egoerak deskribatzea, eta lan-eremuan arrisku horiek prebenitzeko eta 
arriskuetatik babesteko bitartekoak eta prozedurak zehaztea. 
EI6.9 Osasun-garraioaren antolakuntzan eta kudeaketan laneko arriskuak prebenitzeko erabiltzen diren arauak zehaztea, alderdi 
hauek aztertuz: 
- Ekipo elektromedikoetan erabiltzen diren segurtasun-sistemak. 
- Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-ekipoak. 
- Lehen laguntzak emateko protokoloak. 

 
Edukiak 
1. Osasun-antolakuntza 

- Osasun Sistema Nazionalaren egitura. 
- Laguntza-mailak eta prestazio-motak. 
- Osasun publikoa. Komunitatearen osasuna. 
- Medikuntzaren bilakaera historikoa. 
- Larrialdi medikoko sistemen bilakaera historikoa. 
- Osasun-garraioaren bilakaera historikoa, gainerako garraio-motak (airekoa eta uretakoa) eta oinarrizko aldeen ezaugarriak 

adieraziz. 
 
2. Osasun- eta kudeaketa-dokumentuak 

- Dokumentu klinikoak. Izapidetzea Ospitale barnekoak. Ospitalizazio aurrekoak. Zentro artekoak. 
- Dokumentu ez-klinikoak. 

o Jarduera-inprimakiak. 
o Berrikusketak eta gertakizunak. 
o Ibilgailuaren lege-dokumentuak. Baimenak. 
o Objektu pertsonalen dokumentuak. 
o Dokumentu geografikoak. 
o Erreklamazio-orria, eta garraioari uko egiteko orria. 

 
3. Osasun-garraioaren ezaugarriak, eta material-hornidura 

- Osasun-garraioa: motak. Lurrekoa. Airekoa. Uretakoa. 
- Lurreko osasun-garraioaren ezaugarri bereizleak: 
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o Laguntza ematekoa ez den anbulantzia. 
o Oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia. 
o Bizi-euskarri aurreraturako anbulantzia. 
o Osasun-garraio kolektiboa. 
o Larrialdi psikiatrikoko osasun-garraioa. 

- Osasun-garraioko unitatearen material-hornidura, laguntza-mailaren araberakoa. 
o Osasun-materiala: 

 Suntsikorra eta inbentariagarria. 
 Botikak. 
 Oxigeno sendagarria. 
 Ekipo elektromedikoak. 

o Logistika-materiala: Norbera babesteko materiala. Argiztapen eramangarria. 
- Materiala eta ekipoak prest jartzea, eta aztertzea. 
- Osasun-ibilgailuaren material-horniduraren kontrola. 
 

4. Izakinen eta inbentarioaren kudeaketa 
- Biltegiratzeko sistemak. Abantailak eta eragozpenak. Osasun-materialen sailkapena. Irizpideak. 
- Biltegiko fitxak egitea. 
- Stocken kudeaketa: identifikazioa eta trazabilitatea. 
- Biltegia kudeatzeko eta kontrolatzeko aplikazio informatikoak. 
- Segurtasun- eta higiene-arauak, osasun-erakundeen eta -enpresen biltegietan ezartzekoak. 
 

5. Kalitate-bermea 
- Kalitate-bermearen sarrera. Kalitate-arauak. Kalitate-kontrola zerbitzua ematean. Jasotako kalitatearen barne- eta kanpo-

ebaluazioa. 
- Osasun-laguntzaren kalitatea. Adierazleak. 
- Kalitatearen bermeari dagokionez indarrean dagoen legedia. 
- Kalitate-kontrolaren eta trazabilitatearen dokumentu-zerrenda. 

 
6. Lan profesionalaren lege-alderdiak 

- Langilearen funtzioak. 
- Ardura legala. 
- Legedia: osasuna; datu-babesa; pazientearen autonomia, eta informazio eta dokumentu klinikoei buruzko eskubideak eta 

betebeharrak. 
- Espainiako Konstituzioan osasunari buruzkoak diren artikuluak. 
- Lege aldetik garrantzitsuak diren laguntza dokumentuak, eta laguntzakoak ez direnak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa osasun-garraioaren antolakuntzan eta kudeaketan: 

o Ekipo elektromedikoetan erabiltzen diren segurtasun-sistemak. 
o Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-ekipoak. 
o Lehen laguntzak emateko protokoloak. 
o Lana egitean sortzen diren arriskuak. 
o Arrisku fisikoak. 
o Arrisku kimikoak. 
o Arrisku biologikoak. 
o Lan-inguruneetako prebentzio- eta babes-neurriak. 
o Segurtasunari eta higieneari dagozkion seinaleak. 
o Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-ekipoak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
SARTZEKO IRIZPIDERIK GABE 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Osasun-garraioa 
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