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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA ERAKUNDEETAN MENDEKO PERTSONEN HARRERAN 

LAGUNTZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0127 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Esku-hartzeen antolamenduan laguntzea, erakunde-eremuan Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Erakundeetan mendeko pertsonentzako jardueren antolamenduan 
laguntzea Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1016_2 DIZIPLINARTEKO TALDEAK PERTSONENTZAT ETA HAIEN INGURUNERAKO 
ADIERAZTEN DITUEN ARRETARAKO ESKU-HARTZEAK PRESTATZEA ETA BABESTEA ERAKUNDE-EREMUAN gaitasun-
ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Esku-hartzen den kolektiboei zuzendutako arreta sozialeko erakundeen antolamendu- eta funtzionamendu-eredua 
identifikatzea. 

EI1.1 Mendeko pertsonentzako bizitegi-erakundeek bete behar dituzten antolamendu- eta funtzio-baldintzak eta ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI1.2 Bizitegi-erakunde bateko diziplinarteko taldearen osaera identifikatzea, eta kide bakoitzaren funtzioak eta koordinazio-prozedurak 
zehaztea. 
EI1.3 Erakunde batean, diziplinarteko talde bateko kide den profesional gisa dituen funtzioak zerrendatzea eta deskribatzea, eta 
informazioa transmititzeko prozedura eta erakundean parte hartzeko prozedura aipatzea. 
EI1.4 Azaltzea nola babesa eman dakiekeen beste profesional batzuei erakunde batera iristen den erabiltzaile berri bati laguntza 
ematean, harrera-protokolo bati jarraituz. 

 
Edukiak 
1. Mendeko pertsonei eta haien inguruneari arreta emateko esku hartzea 

- Mendeko pertsonei zuzeneko arreta emateko erakundeak, programak eta profesionalak: ezaugarriak. 
- Arreta soziosanitarioko profesionalen zeregina. Diziplinarteko taldea. 
- Arreta soziosanitarioko profesionalaren zereginak. Eskumena eta erantzukizuna arlo hauetan: 

• Elikadura. 
• Higienea eta garbitasuna. 
• Garbiketa. 
• Osasun-arreta. 
• Medikamentuak. 
• Mobilizatzea, lekuz aldatzea eta ibiltzea. 
• Lehen laguntzak. 
• Laguntza psikosoziala. 
• Eguneroko jarduerak. 
• Komunikazioa. 

 
2. Egoiliar berriei harrera egiteko jarduera-protokoloak: 

- Mendeko pertsonentzako arreta, haien mendekotasun-mailaren arabera. 
• Mendekotasun moderatua. 
• Mendekotasun larria. 
• Mendekotasun handia. 

- Mendeko pertsonekiko esku-hartze sozialeko printzipio etikoak. 
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• Deontologia profesionala. 
• Jarrerak eta balioak. 
• Mendeko pertsonen konfidentzialtasuna eta intimitatea errespetatzea. 
• Arreta soziosanitarioko profesionalaren zeregina mugatzea. 

- Osoko arreta esku-hartzean. 
• Erabiltzailearen beharren berri ematea diziplinarteko taldeari. 

 
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 urte baino gehiagokoentzako 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: Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan 
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