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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA LAN-INGURUNEKO SEGURTASUNA LAGUNTZA-

TALDEARENTZAT ETA PAZIENTEARENTZAT Berariazkoa 
Kodea  UF0682 
Lanbide-arloa OSASUNA 
Lanbide-eremua Osasun-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Osasun-garraioa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Pazientea immobilizatzeko, mobilizatzeko eta garraiatzeko teknikak. Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Pazientea osasun-zentro egokira eramatea. 
Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0071_2 PAZIENTEA OSASUN-ZENTRO EGOKIRA ERAMATEA gaitasun-
ataleko LB1, LB2, LB6 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ospitalizazio aurreko egoeran osasun-laguntza ematean izaten diren egoerak aztertzea, eta egoera horretan ingurune segurua sortzeko 
metodoak eta bitartekoak zehaztea. 

EI1.1 Osasun-laguntza bide publikoan eta arrisku-egoera espezifikoetan (merkantzia arriskutsuak, istripu elektrikoak, suteak) 
ematen denean erabiltzen diren segurtasun- eta balizaje-metodo eta -materialak azaltzea. 
EI1.2 Larrialdi bat bide publikoan izan denean, osasun-jarduerarako ingurune segurua sortzeko kasu praktiko batean: 
- Osasun-laguntza ematen hasi aurretiko arrisku-egoera identifikatzea. 
- Laguntza-unitatea kokatzeko leku egokia aukeratzea. 
- Ingurune segurua sortzeko material egokiak aukeratzea. 
- Gertakizuna izan den lekuan seinaleak eta balizajeak jartzea. 

 
A2: Pazientea dagoen lekura modu seguruan sartzeko prozedura aztertzea. 

EI2.1 Ibilgailu, etxebizitza, lokal edo aire zabalean dagoen paziente batengana seguru iristeko metodoak azaltzea, arriskuren bat 
eragin dezakeen egoeretan. 
EI2.2 Harrapatuta dagoena ateratzeko materialak zerrendatzea, ibilgailu barruan dagoen pazientearengana iristen laguntzen 
dutenak. 
EI2.3 Ingurune ez-segurua sor dezaketen ibilgailuaren mekanismoak identifikatzea (kontaktua piztuta, erregai-andelaren tapa, 
aire-poltsa). 
EI2.4 Ibilgailu baten oinarrizko egonkortasuna lortzeko prozedurak definitzea. 
EI2.5 Istripua izan duena salbatzeko oinarrizko metodoak azaltzea. 
EI2.6 Paziente bat ibilgailu batean dagoen kasu praktiko batean:  
- Pazientearengana iristeko bide egokiena aztertzea. 
- Arriskuak identifikatzea. 
- Ibilgailua prozedura egokiaren bidez bermatzea. 
- Harrapatuta dagoena ateratzeko oinarrizko maniobrak egitea ibilgailuaren barrura iristeko. 
- Iristen zaila den eremu batean dagoen pazientea ateratzeko oinarrizko bermatze-maniobrak egitea. 
- Salbamendurako bitarteko aurreratuak eskatzea pazientearengana modu seguruan iritsi ezin denean. 

 
A3: Pazientea modu seguruan eramatea osasun-zentro egokira, garraioa haren baldintzetara egokituz, eta klimaren eta bidearen baldintzen 
arabera egokiena den bidea aukeratuz. 

EI3.1 Garraio desegokiak paziente baten egoeran zer ondorio organiko izan ditzakeen azaltzea. 
EI3.2 Pazientea osasun-zentro egokira seguru eramateko kasu praktiko batean: 
- Bide egokia aztertzea, pazientearen egoera, osasun-zentro egokia dagoen lekua, zirkulazioaren eta bidearen egoera eta eguraldia 

kontuan izanik. 
- Zirkuitu itxi batean egitea azeleratzeko, gelditzen joateko eta biratzeko maniobrak, pazientearen lesioak larriagotzeko arriskua 

ekidinez. 
- Pazientearen osasun-egoerak eta bidearen baldintzek aukera ematen dutenean erabiltzea seinale akustikoak. 
- Indarrean dagoen araudiari eta pazientearen egoerari jarraikiz gidatzea, pazientearen egoera ez larriagotzeko edo bigarren mailako 
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lesiorik ez sortzeko. Bidearen egoera eta eguraldia ere kontuan hartzea. 
EI3.3 Eguraldi txarra denean aplikatu beharreko maniobrak eta teknikak azaltzea. 

 
A4: Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea pazientea gertakizuna izan den lekutik osasun-zentro egokira eramatean: 

EI4.1 Norbera babesteko ekipoen funtzioa zerrendatzea, eta deskribatzea. 
EI4.2 Jarduera profesionalaren arriskuak azaltzea. 
EI4.3 Laneko Arriskuak Prebenitzeko Legearen oinarrizko alderdiak ezagutzea. 
EI4.4 Gorputzaren ergonomiaren eta mekanikaren oinarriak azaltzea. 
EI4.5 Jarduera profesionalean ergonomiaren printzipioak aplikatzeko kasu praktiko batean: 
- Pazientea lurretik altxatzea, zama altxatzeko teknika ergonomikoa baliatuz. 
- Ibilgailuan jarrera zuzena hartuta sartzea esku-ohea. 

 
Edukiak 
1. Oinarrizko bizi-euskarria 

- Heldu bati eta pediatria-aldian dagoen haur bati aireztapen-euskarria emateko teknikak. 
o Aireztapen-euskarriaren argibideak. 
o Aire-bideak irekitzeko teknikak. 
o Aire-bidea iragazkortzea gailu orofaringeoen bidez. 
o Aire-bideak garbitzeko eta irekitzeko teknikak. 
o Xurgagailuen erabilera. 
o Berpizteko baloiaren bidezko aireztapen-teknika. 
o Oxigeno sendagarria emateko argibideak. 
o Oxigeno sendagarria emateko gailuak. 
o Garraiatzean zenbat oxigeno beharko duen kalkulatzea. 

- Heldu bati eta pediatria-aldian dagoen haur bati zirkulazio-euskarria emateko teknikak. 
o Zirkulazio-euskarriaren argibideak. 
o Kanpoko bihotz-masajea emateko teknika. 
o Hemostasia-teknikak. 
o Kanpoko desfibrilazio erdiautomatikoa erabiltzeko protokoloa eta teknika. 

 
2. Politraumatismoa duten pazienteentzako hasierako laguntza 

- Epidemiologia. 
- Traumaren biomekanika. 
- Egoeraren ebaluazioa eta kontrola. 
- Politraumatismoa duen pazientearen hasierako ebaluazioa. Lehen eta bigarren mailako ebaluazioak. 
- Lesio traumatikoen ebaluazioa, euskarria eta egonkortzea. 
- Traumatismoak dituztenentzako hasierako laguntza. 

o Traumatismo torazikoa. 
o Traumatismo abdominala. 
o Bizkarrezur-muineko traumatismoa. 
o Traumatismo kraneoentzefalikoa. 
o Gorputz-adarretako eta pelbiseko traumatismoa. 

- Paziente traumatizatu pediatrikoaren, adindunaren edo haurdunaren konnotazio bereziak. 
- Mozketak. 
- Leherketa. 
- Zapaltzeak. 
- Hesgailuak. 

o Hesgailuaren argibideak. 
o Hesgailu-motak. Hesgailu funtzionalak. 
o Hesgailuak jartzeko teknikak. 

- Larruazaleko lesioen zainketa eta tratamendua. 
o Odoljarioen kontrola.  
o Zaurien garbiketa. 
o Zaurien desinfekzioa. 
o Larruazaleko lesioen zainketa hotzaren edo beroaren bidez. 

 
3. Aparatu kardiozirkulatorioko eta arnas aparatuko larrialdiak eta emergentziak 

- Patologia kardiobaskularraren berezko sintoma eta zeinu klinikoak. 
o Min torazikoa. 
o Palpitazioak. 
o Takikardia edo brakikardia. 
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o Hipertentsio eta hipotentsio arteriala. 
o Bihotz-jatorriko disnea. 
o Hipoperfusioaren zeinuak. 

- Patologia kardiozirkulatorio nagusiak. 
o Sindrome koronario akutua. 
o Bihotz-erritmoaren asaldura. 
o Gutxiegitasun kardiako akutua. Biriketako edema akutua. 
o Sinkopea. 
o Hipertentsioa. 
o Biriketako tronboenbolismoa. 
o Shocka. 

- Arnas patologia akutuaren berezko sintoma eta zeinu klinikoak. 
o Disnea. 
o Zianosia 
o Arnasketa-lana areagotzea (estridorea, tiradura). 
o Takipnea /brakipnea. 

- Arnasketaren patologia nagusiak. 
o Arnas gutxiegitasuna. 
o Asma. 
o BGBK berrakutua. 

- Patologia kardiozirkulatorio akutuko hasierako osasun-jarduera. 
- Arnasketa patologia akutuko hasierako osasun-jarduera. 

 
4. Larrialdi neurologiko eta psikiatrikoetako hasierako laguntza 

- Patologia neurologikoaren eta psikiatrikoaren sintoma nagusiak. 
o Kontzientzia-mailaren depresioa. Graduak. 
o Fokalitate neurologikoa. 
o Konbultsioak. 
o Sentimen- eta mugimendu-eskasia. 
o Portaera- eta jarrera-asaldurak. 
o Asaldura psikomotorra. 

- Alarma-zeinuak larrialdi neurologiko eta psikiatrikoetan. 
- Patologia neurologiko eta psikiatriko nagusiak. 

o Garunetako hodietako istripu akutua. 
o Epilepsia-krisia. 
o Meninge-sindromea. 
o Delirium tremensa. 
o Bero-kolpea. 
o Hasierako osasun-jarduera. 

 
5. Oinarrizko osasun-arreta beste larrialdi-egoera batzuetan 

- Erredura. 
- Elektrokutatzea. 
- Izozketak eta hipotermia. 
- Intoxikazioa eta pozoitzea. 
- Berehalako erditzea. 
- Jaioberriaren zainketak. 
- Infekzio-koadro akutuak (arnasketakoak, abdominalak, urologikoak, neurologikoak, egoera septikoa). 

 
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: Osasun-garraioa 
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