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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA PAZIENTEAREN HASIERAKO EBALUAZIOA OSASUN-

LARRIALDIETAN ETA -EMERGENTZIETAN Berariazkoa 
Kodea  UF0681 
Lanbide-arloa OSASUNA 
Lanbide-eremua Osasun-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Osasun-garraioa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Oinarrizko bizi-euskarriko eta bizi-euskarri aurreratutako teknikak. Iraupena 160 

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 UC0070_2 OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA ETA BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO 
LAGUNTZA EMATEA PAZIENTEARI gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ospitalizazio aurreko laguntzaren ezaugarriak identifikatzea, jarduera-eremu profesionala ulertzeko. 

EI1.1 Biziraupen-kate kontzeptua definitzea. 
EI1.2 Ospitalizazio aurreko dekalogoaren faseak deskribatzea. 
EI1.3 Larrialdi eta emergentzietarako osoko sistema kontzeptua azaltzea, eta elementuak identifikatzea. 
EI1.4 Osasun-larrialdia eta -emergentzia kontzeptua definitzea. 

 
A2: Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen printzipio anatomikoak azaltzea, beharrezkoak diren osasun-prozedurak aplikatuko zaizkion 
pazientearen oinarrizko egitura ezagutzeko. 

EI2.1 Gizakiaren zelula-morfologia eta hura osatzen duten elementuak definitzea. 
EI2.2 Giza gorputzeko aparatuak eta sistemak zerrendatzea. 
EI2.3 Kasu praktiko batean, organo nagusien mugatze topografikoa zehaztea. 
EI2.4 Aparatu eta sistema bakoitzaren oinarrizko konposizio histologikoa definitzea. 

 
A3: Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen funtzioak azaltzea, pazientearen fisiopatologia ulertzen laguntzen dutenak. 

EI3.1 Gizakiaren zelulen funtzioa definitzea. 
EI3.2 Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen funtzioak zehaztea. 
EI3.3 Larrialdi eta emergentzietako medikuntzan ohikoenak diren patologiak dagokien sistema organikoarekin lotzea. 
 

A4: Pazientearen hasierako balorazioa egiteko teknikak erabiltzea, larritasun-zeinuak detektatzeko, eta berehala emateko bizi-euskarriko 
prozedurak erabiltzea. 

EI4.1 Pazientearen oinarriko patologiarekin erlazionatutako elementu interesgarriak zehaztea. 
EI4.2 Pazientearen hasierako balorazioa egiteko protokoloa azaltzea, eta zer parametro, zeinu eta sintoma ebaluatu behar diren 
deskribatzea. 
EI4.3 Pazientearen hasierako balorazioaren kasu praktiko batean, protokoloei jarraikiz: 
- Pazienteari galdeketa egitea, aurretiazko patologiei, hartu ohi dituen botikei eta alergiei buruzko informazioa lortzeko. 
- Pazientearen egoera aztertzea, aire-bideak, eta aireztapen- eta zirkulazio-funtzioak asalda ditzaketen larritasun-zeinuak bilatuz. 
- Bizia arriskuan dagoela adierazten duten zeinu nagusiak detektatzea, pazientearen egoera neurologikoarekin erlazioa dutenak. 
- Bizi-konstanteak hartzea. 

 
Edukiak 
1. Ospitalizazio aurreko laguntza osasun-larrialdietan eta -emergentzietan 

- Ospitalizazio aurreko laguntzaren epidemiologia. 
- Biziraupen-katea. 
- Ospitalizazio aurreko dekalogoa. 

o Faseak. 
- Osasun-larrialdia eta -emergentziak. Kontzeptua. 
- Larrialdi eta emergentzietako osoko sistema. Kontzeptua. Elementuak. 
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2. Osasun-larrialdietan eta -emergentzietan pazientearen hasierako ebaluazioa egiteari aplikatutako anatomia 

- Giza zelula. Egitura. Konposizioa. Motak. Funtzioa. 
- Giza gorputzeko ehunak. Egitura. Motak. Funtzioa. 
- Giza gorputzeko organoak. 

o Kokapena. Plano eta eskualde anatomikoak. Norabide-jarreraren terminologia. 
o Funtzioa. 

- Giza gorputzeko aparatuak eta sistemak. 
o Arnas aparatua 
o Sistema kardiozirkulatorioa eta sistema linfatikoa. Bihotzaren eta hodi handien anatomia. 
o Digestio-aparatua eta guruin erantsiak. 
o Nerbio-sistema. Egitura. Sailkapena. 
o Lokomozio-aparatua. Hezurrak. Muskuluak. Artikulazioak. 
o Sistema endokrinoa. 
o Sistema urogenitala. Gernu-aparatua. Ugaltze-aparatua. 
o Tegumentu-sistema eta larruazal-eranskinak. 
o Zentzumen-organoak. 

 
3. Osasun-larrialdietan eta -emergentzietan pazientearen hasierako ebaluazioa egiteari aplikatutako fisiopatologia 

- Osasuna eta gaixotasuna. 
- Gaixotasunaren etiologia eta patogenia. 
- Semiologia: gaixotasuna sintomak eta zeinuak. 
- Gaixotasunaren faseak. 
- Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen fisiologia eta patologia. 

o Sistema kardiozirkulatorioaren fisiopatologia. 
 Ziklo kardiakoa. Bihotz-erritmoaren asaldurak. 
 Odol-zirkulazioa. Odola. Odol-taldea. Odoljarioak. 
 Zirkulazio linfatikoa. 

o Arnas aparatuaren fisiopatologia. 
 Arnasketaren fisiologia. 
 Arnas aparatuaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak. 

o Digestio-aparatuaren fisiopatologia. 
 Digestioaren fisiologia. 
 Digestio-aparatuaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak. 

o Nerbio-sistemaren fisiopatologia. 
 Nerbio-sistemaren fisiologia. 
 Nerbio-sistemaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak. 

o Sistema urogenitalaren fisiopatologia. 
 Gernu-aparatuaren fisiologia. 
 Ugaltze-aparatu femeninoaren eta maskulinoaren fisiologia. 
 Gernu-aparatuaren eta ugaltze-aparatuaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak. 

o Sistema endokrinoaren fisiopatologia. 
 Sistema endokrinoa: guruin endokrinoak, hormonak eta hormona-erregulazioa. 
 Sistema endokrinoaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak. 

o Immunitate-sistemaren fisiopatologia. 
 Immunitatea. 
 Immunitate-sistemaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak. 

- Haurraren, adindunaren eta haurdunaren fisiopatologia orokorren konnotazio bereziak. 
 
4. Pazientearen hasierako diagnostikoa osasun-larrialdian 

- Bizi-konstanteak. 
o Arnas maiztasuna zehaztea. 
o Bihotz-maiztasuna zehaztea. 
o Gorputzeko tenperatura zehaztea. 
o Pulsioximetria zehaztea. 
o Arteria-presioa zehaztea. 
o Bizi-konstanteen konnotazio bereziak haur, adindun eta haurdunengan. 

- Larritasun-zeinuak. Kontzeptua. Lehen mailako ebaluazioa. Bigarren mailako ebaluazioa. 
- Egoera neurologikoaren ebaluazioa. 

o Korde-mailaren ebaluazioa. Glasgow-en koma-eskala. 
o Begi-niniaren tamaina eta erreflexu fotomotorra. 
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o Ohikoak ez diren mugimenduen detekzioa. 
- Aire-bidearen iragazkortasunaren ebaluazioa. 

o Buxadura partziala. 
o Erabateko buxadura. 

- Aireztapenaren ebaluazioa. 
o Arnas maiztasuna. 
o Arnas erritmoa. 
o Arnas ahalegina. 
o Arnas paradoxikoa. 
o Deformazio torazikoa. 
o Hipoxiaren beste zeinu batzuk. 

- Zirkulazioaren ebaluazioa. 
o Bihotz-maiztasuna. 
o Bihotz-erritmoa. 
o Presio arteriala. 
o Hipoperfusioaren zeinuak. 

- Paziente pediatrikoaren hasierako ebaluazioa. 
- Adindunaren ebaluazio berezia. 
- Haurdunaren ebaluazio berezia. 

 
5. Erregistro-orria pazientearen laguntza-prozesuaren arabera betetzea 

- Gutxieneko datuak. 
o Datu pertsonalak. 
o Laguntza eman den lekua eta ordua. 
o Bizi-konstanteak. 
o Aurrekari patologikoak (oinarri-patologia, alergiak, ohiko botikak). 
o Lehen eta bigarren mailako ebaluazioak. 

- Larritasun-zeinuak. 
o Mediku koordinatzailearekiko harremana.  
o Oxigenoterapia. 
o Erabilitako teknikak (DESA). 
o Jarrera-tratamendua. 
o Immobilizatzeko gailuak. 
o Profesionalaren sinadura. 

- UTSTEIN erregistroa (bihotz- eta arnas gelditzea). 
 

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: Osasun-garraioa 
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