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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
OSASUNA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETARAKO OSASUN-LAGUNTZA 
 
KODEA 
SANT0108 

 
LANBIDE-ARLOA 
Osasuna. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Osasun-arreta 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SAN122_2: Biktima askoko eta hondamendietako egoeretarako osasun-laguntza (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Larrialdietarako planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak prestatzen eta aurrera eramaten laguntzea, baita 
larrialdi kolektiboetarako edo hondamendietarako osasun-logistika antolatzen eta garatzen laguntzea ere, hasierako 
laguntza emanez biktima askori, eta laguntza psikologikoko teknikak erabiliz krisi-egoeretan. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0360_2: Biktima askoko eta hondamendietako egoeretan osasun-logistika antolatzen eta garatzen laguntzea, 

baliabide-hornidura eta -kudeaketa bermatuz, eta koordinazio-lanak babestuz krisi-egoeretan. 
- UC0361_2: Hasierako osasun-laguntza ematea biktima askori 
- UC0362_2: Larrialdietarako planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak prestatzen eta martxan jartzen 
laguntzea 
- UC0072_2: Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak erabiltzea krisi-egoeretan. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Ospitalizazio aurreko fasean lan egiten du, estatuko, eskualdeko, probintziako edo tokiko osasun-sisteman edo 
osasun-sektore pribatuan eta babes zibilaren arloan: osasun-hondamendietan laguntza emateko unitateak; bere 
konplexutasun, hedadura edo bakartzea dela eta, larrialdietarako sistema propioa duten enpresak, eta salbamendu- 
eta erreskate-unitateak. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Osasun-sektore publikoa eta pribatua. 
Babes zibilaren arloa. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
5112.003.0 Osasun-garraioko laguntzailea. 
5112.003.0 Anbulantziako laguntzailea. 
Osasun-larrialdietako laguntzailea. 
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Larrialdietarako osasun-garraioko laguntzailea, oinarrizko bizi-euskarriko ekipoekin eta/edo bizi-euskarri aurreratuko 
ekipoekin. 
Ezbeharretako osasun-laguntzako edo hondamendietako osasun-logistikako unitateetako laguntzailea. 
Salbamendu eta erreskateetako laguntzailea. 
Nazioarteko lankidetzako laguntzailea. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0674: Biktima asko dauden 
egoeretarako jarduera-ereduak. 40 

MF0360_2 
Osasun-logistika biktima askoko eta 
hondamendietako egoeretan. 

100 

UF0675: Hondamendietarako osasun-
logistika 60 

UF0676: Larrialdi kolektiboetan osasun-
laguntza emateko hasierako osasun- 
antolakuntza 

30 

UF0677 (Zeharkakoa): Oinarrizko bizi-
euskarria 60 

MF0361_2 
Biktima askorentzako hasierako osasun-
laguntza.  

140 

UF0678 (Zeharkakoa): Bizi-euskarri 
aurreraturako laguntza 50 

MF0362_2 
Osasun-larrialdiak eta aurreikus daitezkeen 
arriskuetarako neurriak. 

60   

MF0072_2 (Zeharkakoa): 
Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak 
krisi-egoeretan. 

40   

MP0139 
Biktima askoko eta hondamendietako egoeretan 
osasun-laguntza emateko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideen modulua. 

120 

 

 

IRAUPENA, GUZTIRA 460 
  

7 

 
 
 

 



 
 
OSASUNA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

8 

 



 
 

Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 

1. gaitasun-atala 
BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETAN 

OSASUN-LOGISTIKA GARATZEN ETA ANTOLATZEN 
LAGUNTZEA, BALIABIDE-HORNIDURA ETA -KUDEAKETA 

BERMATUZ, ETA KOORDINAZIO-LANAK BABESTUZ  
KRISI-EGOERETAN  1

2 
2. gaitasun-atala 

HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA BIKTIMA ASKORI  
 

3. gaitasun-atala 

3
4

LARRIALDIETARAKO PLANAK ETA AURREIKUS DAITEZKEEN 
ARRISKUETARAKO NEURRIAK PRESTATZEN ETA MARTXAN 

JARTZEN LAGUNTZEA  
 

4. gaitasun-atala 
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK 

ERABILTZEA KRISI-EGOERETAN 



 
 
OSASUNA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETAN  
OSASUN-LOGISTIKA GARATZEN ETA ANTOLATZEN LAGUNTZEA, 
BALIABIDE-HORNIDURA ETA -KUDEAKETA BERMATUZ, ETA 
KOORDINAZIO-LANAK BABESTUZ KRISI-EGOERETAN 

 
10 

 

Kodea: UC0360_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Hondamendi batean laguntza emateko zer osasun- eta logistika-material behar den eta zer kopurutan kalkulatzea, 
esku hartzeko taldearen arduraduna den osasun-agintariarengandik jasotako argibideak interpretatuz eta gauzatuz. 

BI1.1 Estaldura-eremuko arriskuak eta ezbehar-kopuruak beharrezkoa den material mota definitzeko aztertzen dira. 
BI1.2 Beharrezkoa den osasun-materiala larrialdietarako planean jasotako arrisku-motei jarraikiz mugatzen da 
kuantitatibo eta kualitatiboki. 
BI1.3 Logistika-materiala larrialdietarako planaren helburu den lurraldeko arrisku-motei eta ingurumen-ezaugarriei 
jarraikiz mugatzen da kuantitatiboki. 

 
LB2: Gertaera izan den lekuan baliabideen garraioa, banaketa eta hornidura bermatuko duten prozedura logistikoak 
garatzea, esku-hartzearen arduradun den osasun-agintariarengandik jasotako argibideen arabera antolatuz esku-
hartzea. 

BI2.1 Gertaera izan den lekura bitarteko materialak garraiatzeko prozedura eta sistema ahalik eta denbora 
gutxienean eta baldintza onenetan garraiatzea bermatuz zehazten dira, aurreikusitako hedatze- eta erabilera-
lehentasunei jarraikiz. 
BI2.2 Esku-hartzeetarako ibilgailua, espezifikoa, edo, hala badagokio, egokitua, aurreikusitako esku-hartze motarako 
eta garraiatuko den materialaren ezaugarrietarako egokia da. 
BI2.3 Komunikazio-sare autonomo bat zehazteko elementuak eta prozedurak definitu egiten dira. 
BI2.4 Esku hartuko duten ekipoak hornitzeko materialaren stocka esku hartuko duten taldeen lehen eta bigarren 
mailako beharrak estaltzeko eta kokapena, biltegiratze-baldintzak eta gertaera izan den lekura erabateko moduak 
kontuan izanik definitzen eta kuantifikatzen dira. 
BI2.5 Materiala eskatzeko prozedura definitzeko, hondamendi batean lagundu ahal izateko hornidura bermatzeko 
eskaera- eta harrera-bide egokiak zehazten dira.  

 
LB3: Lehen esku-hartzerako material garraiagarria prestatzea eta antolatzea, biktima askori laguntzeko, esku-hartze 
logistikoko taldearen arduradunekin koordinatuz. 

BI3.1 Lehen esku-hartzerako materiala garraiatzeko edukiontziek hondamendietan erabiltzeko bete behar dituzten 
ezaugarriak betetzen dituzte; esaterako, estankotasuna, arintasuna, profesional gaituek erabiltzeko neurri egokiak, 
eta hainbat bitartekoren bidez garraiatzeko aukera (aireko garraioa barne). 
BI3.2 Lehen esku-hartzerako materiala edukiontzietan banatzeko, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) 
gomendatutako kolore-kodeari erreparatzen zaio, esku hartuko duten guztiek errazago identifikatzeko ezaugarriak. 
BI3.3 Edukiontzi bakoitzean jasotako materiala erraz irekitzeko banakako ontzi garraiagarri eta iragazgaitzetan 
biltzen da. 
BI3.4 Edukiontzi bakoitzean jaso den materialaren zerrenda erraz interpretatzen da, eta taparen barrualdean jartzen 
da, leku ikusgarrian, eta behar bezala babestuta. 
BI3.5 Material logistiko ez suntsikorra erakunde jabearen ikurraz etiketatzen da, hondamendia ebatzi ostean, 
errazago berreskuratzeko. 
BI3.6 Beteta dagoen edukiontzi bakoitza datu hauekin identifikatzen da kanpoaldean, beharren araberako hautazko 
erabilera errazteko: erakundearen ikurra, pisua (kg-tan) eta materiala identifikatzeko letra-, zenbaki- eta kolore-
kodea.  
BI3.7 Lehen esku-hartzerako materiala modu egokian jartzen da gertaera izan den lekura eramango duen ibilgailuan, 
haren osotasuna eta profesional gaituek erraz erabiltzea bermatzeko. 
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LB4: Hondamendi-egoera batean, aldi baterako osasun- eta aginte-egiturak muntatzea, eremuko osasun-agintariak 
emandako argibideak interpretatuz eta gauzatuz. 

BI4.1 Materiala zabaltzeko unean, printzipio hauei jarraitzen zaie: arriskurik gabeko eremu seguru bat mugatzea; 
bitartekoen erabilera-lehentasun, -aukera eta -ekonomiari jarraitzea, jasotako argibideen arabera, eta kudeaketa- eta 
logistika-planean aurreikusitako prozedura espezifikoak ezartzea.  
BI4.2 Sailkatze-postua eta Mediku-postu aurreratua (MPA) sorospen-eremuan jartzen dira, beharrezkoak diren 
egiturak muntatzeko eta eremua zabaltzeko aukera ematen duen eremu bat mugatuz, eta esku hartzen ari diren 
beste giza baliabideekin koordinatuz, biktimak zaurituen gunera eraman daitezen, behin-behinean, instalazioa 
amaitu artean. 
BI4.3 Ebakuazio-zentro medikoa hondamendi handietan jartzen da, MPAko zaurituen harrera eta ospitale-
banaketaren koordinazioa bermatzeko, zentro bakoitzaren larrialdietarako planean laguntza-edukierari buruz 
aurretiaz zehaztutako akordioei jarraikiz. 
BI4.4 Aldi baterako osasun-egituren energia elektrikoa, argiztapena eta klimatizazioa bermatzeko, aurretiaz 
zehaztutako ekipo eta elementuak jartzen dira; esaterako, argiztapen-kitak edo sorgailua. Elementu horietan, 
mantentze-lan eraginkorrak egiten dira beharrezkoa denean, eta egoki funtzionatzen duten aztertu. 
BI4.5 Sailkapen-postua eta MPA kudeaketa- eta logistika-planean beharrezkotzat jotzen diren osasun- eta 
kudeaketa-materialez hornitzen dira; adibidez, landa-altzariak, komunikazio-elementuak eta beharrezko ekipo 
medikoak. 
BI4.6 Osasun-egiturak esku hartzen duten taldeek erraz ezagutzeko moduan adierazten dira. 
BI4.7 Gorputegia eremuko ezaugarrien eta hondamendiaren tamainaren arabera egokia den lekuan jartzen da. 
BI4.8 Aginte-postu sanitarioa (APS) eta Aginte-postu aurreratua (APA) zabaldu, eta funtzionatzeko behar dituzten 
elementu guztiak jartzen dira, larrialdietarako planean zehaztutako kalitate-irizpideei jarraikiz. 
 

LB5: Komunikazio-sare autonomo bat osatzeko beharrezkoak diren elementuak jartzea. 
BI5.1 Komunikazio-sarea haririk gabeko sistema baten bidez ezartzen da, eta estalduta egokia bermatu behar du 
gertaeraren eremuan bertan, eta eremuaren eta koordinazio-zentroaren artean. Sarea eror daiteken kasuetan zer 
ordezko komunikazio-bide erabiliko diren zehazten da; adibidez, telefonia mugikorreko unitateak edo satelite bidezko 
telefonia-unitateak. 
BI5.2 Haririk gabeko komunikazio-sarea elementu zehatzekin osatzen da; esaterako, errepikagailu eramangarri bat, 
komunikazio-antena bat, zenbait transmisore-hargailu eramangarri eta energia elektrikoa sortzeko ekipo bat. 
BI5.3 Komunikazio-sarea autosufizientea da, eta berehala erabiltzekoa. 
BI5.4 Komunikazio-sistema bateragarria da Estatuko Segurtasun Indarrek eta Barne Ministerioko gainerako 
erakundeek erabiltzen dituzten sistemekin, eta, une bakoitzean, esku hartzen duten taldeen arteko komunikazio 
eraginkorra bideratzen du. 
BI5.5 Erabiltzen diren hizkuntzak eta komunikazio-arauek transmisioen koordinazio-zentroko arduradunek 
zehaztutako prozedurei erantzuten diete, sistemaren erabilera egokia bermatzeko, eta informazio argi eta zehatza 
ematen da, sarea ez asetzeko eta mezua ongi interpretatzen laguntzeko. 
BI5.6 Komunikazioen eta pazientearen konfidentzialtasuna sinplifikatzeko eta babesteko, osasun-kodeen sistema 
bat garatzen da, datuak babesteko araudi espezifikoari jarraikiz. 

 
LB6: Ura kudeatzea, uneoro kideen eta izan daitezkeen erabileren eta jardueren beharrak ongi hornitzeko, ekintza 
logistikoko taldearen arduradunak egoerari buruz egindako azterketari jarraikiz. 

BI6.1 Erabilera bakoitzerako zenbat ur behar den zehazten da: higienea, edatea, arreta medikoa eta 
deskontaminazio kimikoa, eta, hala badagokio, deskontaminazio erradiaktiboa. Urari arrazoizko erabilera emateko 
ildoak finkatzen dira. 
BI6.2 Edateko ura hornitzeko puntuak hondamendi-eremuaren planoan identifikatzen eta kokatzen dira. 
BI6.3 Esku hartzeko ekipoentzat eskuragarri dagoen edateko ura 48 orduko autonomia bermatzeko adinakoa izango 
da. 
BI6.4 Edateko uraren araztegi eramangarria jarriko da hondamendiaren tamainak beharrezko egiten badu. 
BI6.5 Edateko uraren andel eramangarrien kopurua hondamendiaren tamainarekiko proportzionala da. 
BI6.6 Ur esterilizatu eta apirogenoa duten hornidura-irtenbideen sarea kanpo-horniduraren bidez bermatzen da, eta, 
beharrezkoa bada, ekoizpen propioko sistemen bidez. 
BI6.7 Landako konketak mediku-postu aurreratuan, ebakuazio-zentro medikoan eta beharrezkoa den lekuetan 
jartzen dira. 
BI6.8 Edateko ura edateko ona dela zehazteko, kit bidez aztertzen da. 
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BI6.9 Esku-hartzeko ekipoen beharrak asetzeko, prozeduran zehaztutako metodo fisiko edo kimikoen bidez arazten 
da ura.  

 
LB7: Bizigaiak egoki kudeatzea, hondamendi-eremuan lanean ari diren taldeetako agintariek beharrei buruz egindako 
kalkuluaren arabera. 

BI7.1 Laguntzako eta esku hartzeko ekipoen elikagai-beharrak hondamendi bat ebazteko kalkulatutako deborari 
jarraikiz zenbatesten dira. 
BI7.2 Ekipoak elikagaiz hornitzeko, beharrezkotzat jotzen den kaloria-kopurura egokitutako anoa bat ematen zaien 
eguneko.  
BI7.3 Hondamendiaren eragina jasan dutenentzako elikagai-horniketa prozesu osoan bermatzen da, eremuko 
gatazkaren irtenbidearen hedaduratik eratorritako beharrak kontuan izanik; adibidez, gutxieneko osasun-baldintzak 
bermatzea. 
BI7.4 Hozkailuan sartu beharrik ez den ontziratutako elikagaien eta elikagai lehortuen kontsumoa lehenesten da.  
BI7.5 Elikagaien kontserbazioa produktu galkorren iraungitze-data eta ontziratze eta biltegiratze egokia kontrolatuz 
bermatzen da. 

 
LB8: Langileen eta/edo kaltetuen oinarrizko beharrak bermatzeko beste elementu logistiko batzuk zabaltzea, 
koordinazio-zentroaren edo aginte-postuaren aldetik jasotako argibideak interpretatuz, eta une bakoitzean goragoko 
mailako arduraduna denarekin komunikazio eraginkorra izanik. 

BI8.1 Oxigenoa sortzeko instalazioa eta haren banaketa-sarea jartzen da. 
BI8.2 Beharrezkoa denean, komun eramangarriak jartzen dira. 
BI8.3 Langileak eta kaltetuak hartzeko aldi baterako egiturak esku-hartze logistikoko taldeetako kideekin 
koordinatuta jartzen dira. 
BI8.4 Erradiologiako ekipo eramangarria aginte-postu sanitarioak emandako argibideei jarraikiz jartzen da 
beharrezkoa denean. 
BI8.5 Pazienteak garraiatzeko eta egonkortzeko esku-oheak jartzeko garaian, aurreikusitako esku-hartze motaren 
arabera antolatzen da, kalitate- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz. 

 
LB9: Koordinazio-aginte operatiboari laguntzea hondamendiak ebazten parte hartzen ari diren langileen beharrak 
zehazten, larrialdietarako planean zehaztutako antolakuntzari jarraikiz, eta hondamendiaren kudeaketa bermatzeko 
beharrezkoa den administrazio-materiala zehaztuz. 

BI9.1 Hondamendia ebazten parte hartzen ari den jendearen beharrak zehazteko, kontuan hartzen dira txanda-
sistema eta zehaztutako funtzioak eta ekintzak, uneoro laguntza-, logistika- eta kudeaketa-beharrak estalita egon 
daitezen. 
BI9.2 Aginte-sareko kideen funtzioak uneoro pertsona egokiarekin komunikazio eraginkorra izateko identifikatzen 
dira, egoeraren koordinazio eta ebazpen egokia bermatzeko. 
BI9.3 Osasun-laguntza ematen ari direnei jarritako identifikazio- eta babes-elementuak funtzio eta mailarako egokiak 
diren aztertzen da, eta, hala ez bada, aginte-postuari eta koordinazio-zentroari jakinarazten zaio, behatutako 
urritasunak konpontzeko.  
BI9.4 Hondamendia administratzeko zer material behar den zehazten da; esaterako, hornidura-materiala, osasun- 
eta aterpe-azpiegiturak eta -egiturak. Koordinazio-zentro operatiboak (KZO) egindako azterketa interpretatzen da. 

 
LB10: Krisi-egoeretan, esku hartzeko taldeen arduradunen koordinazio-lanak babestea, hondamendia izan den lekuan 
bertan eta/edo koordinazio-zentroan, dagokion moduan. 

BI10.1 Beharrezkoak diren baliabide material eta pertsonalak aktibatzen dira, eta koordinazio-zentroaren antolaketa 
funtzionala aldatzen laguntzen da, sortutako egoerari erantzun egokia emateko, larrialdietarako planean zehaztutako 
prozedurari jarraikiz. 
BI10.2 Hondamendiko laguntza-unitateekin komunikatzen da, beharren zenbatespena egiteko, koordinazio-zentroko 
arduradunaren gainbegiratupean. 
BI10.3 Behar-beharrezko materialen eskaerak hornitzaileei egiten zaizkie, jasotako argibideei jarraikiz, eta KZOaren 
kudeaketa-prozedura espezifikoak ezarriz. 
BI10.4 Krisi-eremuan, langileen, zaurituen, materialaren eta ibilgailuen fluxu koordinatzen laguntzen da, aginte-postu 
sanitarioko arduradunaren gainbegiratupean. 
BI10.5 Pazienteak zentro hartzaileetara eramateko, esku hartzeko taldeko osasun-arduradunaren eta ebakuazio-
zentroaren argibideei jarraitzen zaie, eta aurretiaz pazienteak ospitaleetan banatzeko planean zehaztutako ildoei. 
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Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Behar-beharrezko osasun-materiala. Hondamendietarako edukiontziak. Esku hartzeetako ibilgailu balioaniztunak. Behin-
behineko osasun-egiturak. Aterpe-egiturak. Elektrizitatea sortzeko ekipoak. Argiztapen-ekipoak. Ura biltegiratzeko eta 
banatzeko ekipoak. Ura edateko ur bihurtzeko ekipoak. Langileentzako higiene-ekipoak. Klimatizazio-ekipoak. 
Kudeaketa-elementuak. Komunikazio-ekipoak. Oxigenoa sortzeko instalazioa. Erradiologiako ekipo eramangarria. 
Desinfekzio-ekipoak. Ekipoetan mantentze-lanak egiteko tresnak. Saneamendu-ekipo eramangarriak. Seinaleztapen-
ekipoak eta -materialak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Bere geografia-eremuko hondamendi-egoera bati erantzuteko osasun- eta logistika-materialaren beharren 
zenbatespena. Materialaren antolakuntza, garraiatzeko. Materiala sorospen-eremura eramatea, banatzeko. Gailu 
bermatua hornitzea. Aldi baterako osasun-azpiegitura muntatuak. Osasun-egituren materia-hornidura. Aterpe-egitura 
muntatuak. Komunikazio-sare osatua.  
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Jarduera-protokoloak. Erkidegoko, estatuko, eta, hala dagokionean, autonomia-erkidegoko araudia, Osasunari Buruzko 
Lege Orokorrari dagokiona. Izaera pertsonaleko datuen babesa. Laneko arriskuen prebentzioa, eta erregelamendua eta 
aplikazio-araudia. Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentu klinikoei buruzko eskubideak eta betebeharrak. 
Osasun Sistema Nazionalaren kohesioa eta kalitatea. Babes zibila, eta garapen-araua; esaterako: arrisku larriko 
egoeretako, hondamendietako eta hondamen publikoko egoeretako larrialdi-egoeretan jarduteko neurriak. 
Hondamendian laguntzeko unitateen sorrera eta ezarpenaren arautzea. Errepideko osasun-garraioko ibilgailuen 
ezaugarri teknikoak, ekipamendu sanitarioa eta pertsonala. Osasun-lanbideen antolaketa. Babesteko prozedurak eta 
materiala, arrisku elektriko eta toxiko-kimikoen prebentzioa. 
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA BIKTIMA ASKORI 

 
Kodea: UC361_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Biktimei hondamendi-egoera batean osasun-laguntza emateko beharrezkoak diren materialak erabilgarri dauden 
aztertzea. 

BI1.1 Biktima asko artatzeko ibilgailuak laguntza emateko moduan dauden aztertzen da. 
BI1.2 Laguntza-ibilgailuko materiala egoera onean dagoen aztertzen da. 
BI1.3 Komunikazio-sistemek ongi funtzionatzen duten aztertzen da. 

 
LB2: KZOtik edo aginte-postu sanitariotik jasotako informazioa prozesatzea, egoeraren hurbilpen zuzena egiteko. 

BI2.1 Koordinazio-zentrotik igorritako informazioa interpretatzean, biktima asko artatzeko sistema abian jartzeko 
beharrezkoak diren elementu guztiak dituen aztertzen da, eta jasotako argibideak eta lanak zehatz betetzeaz 
arduratzen da. 
BI2.2 Gertaera izan den lekua kaleen maparen edo plano kartografikoaren bidez kokatzen da. 
BI2.3 Gertaera izan den lekura hurbiltzeko aukeratzen den lekua segurua, azkarra eta laburra da. 
BI2.4 Zehaztutako prozeduraren arabera ezartzen dira segurtasun-neurri aktiboak eta pasiboak. 

 
LB3: Gertaera izan den eremua aztertzea, jasotako argibideei jarraikiz. 

BI3.1 Ezbeharraren izaera, intentsitatea eta espazio-muga beste taldeekin batera ebaluatzen dira, esku-hartzearen 
arduradun den koordinatzailearen gainbegiratupean. 13 
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BI3.2 KZOarekin lan egiten da gertaerak ingurune materialean eta biztanleriarengan zer ondorio dituen ebaluatzeko. 
BI3.3 Zaurituentzat eta laguntza-taldearentzat izan daitezkeen arriskuak identifikatzen laguntzen da, betiere 
segurtasun pertsonaleko eta lekua kontrolatzeko neurri zehatzak aplikatuz. 
BI3.4 Segurtasun-indarrekin lan egiten da eragin-eremua isolatzen, zehaztutako prozedurari jarraikiz, eta zintak, 
konoak eta giza balizak erabiliz. 
BI3.5 Gertaera izan den lekura sartzeko erabilgarri dauden bideak identifikatzen dira. 
BI3.6 Hondamendia izan den eremua aztertzean jasotako datuak larrialdietarako koordinazio-zentroari igortzen 
zaizkio, eta beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak eskatzen dira. 
BI3.7 Biktimak bereizi gabe ebakuatzea saihesten da, eta kaltetutako beste kide batzuekin modu eraginkorrean 
koordinatzen da. 
BI3.8 Ibilgailuen eta anbulantzien fluxu anarkikoa saihesten da, segurtasun-indarrak iritsi zain, eta bereziki zaintzen 
da eragin-eremuan ez pilatzea. 

 
LB4: Gertaera izan den eremua laguntza-eremuetan banatzea, osasun-materialaren banaketa eginez, eta osasun-
laguntzaileen iritsiera erraztuz. 

BI4.1 Hondamendia izan den eremua hasierako azterketa egin ondoren banatzen da laguntza-eremuetan, zinta eta 
konoak erabiliz. 
BI4.2 Sorospen-eremuan osasun-materiala banatzean, behar bezala adierazten da zabaldutako osasun-egituretako 
bakoitza. 
BI4.3 Sorospen-eremuan, goragoko arduradunarengandik jasotako argibideen arabera zabaltzen dira osasun-
egiturak, kontuan izanik eremurako irisgarritasuna, behar besteko espazioa, lurraren ezaugarriak, eta ingurumen- eta 
segurtasun-baldintzak. 
BI4.4 Hondamendia izan den gunera iristen diren errefortzuak larrialdietarako planean zehaztutako baliabideen 
mugaketaren eta detektatutako laguntza-beharren arabera banatzen dira, aginte-postu sanitarioak emandako 
argibideei jarraikiz. 

 
LB5: Biktimak eramaten laguntzea, eta, aldi berean, biktimen lehen sailkapen bat egitea. 

LB5.1 Zaurituak larritasunaren eta bizirik irauteko duten aukeraren arabera sailkatzen dira, goragoko osasun-
arduradunaren gainbegiratupean. 
BI5.2 Bizirauteko aukera bereizketa sinplea prozeduraren bidez ebaluatzen da. 
BI5.3 Biktimak etiketatze-prozedura normalizatuaren bidez identifikatzen dira. 
BI5.4 Noragabe dabiltzan biktimak eremu seguru batera eramaten dira. 
BI5.5 Berreskuratzeko aukera duten zauritu larriak sorospen-eremurantz eramaten dira eragin-eremutik, ekintza-
talde logistikoaren eta sanitarioaren arduradunek aurreikusitako ekintzei jarraikiz. 

 
LB6: Biktimei hasierako oinarrizko arreta ematea, goragoko osasun-arduradunaren gainbegiratupean, sorospen-
eremuan (sailkapenaren arabera) biktimak sailkatzeko prozesuan lagunduz. 

BI6.1 Hala behar duten zaurituei, aire-bidea irekitzen zaie, eskuzko maniobra egokiaren bidez, eta/edo gailu 
orofaringeoa erabiliz. 
BI6.2 Konorterik gabe dauden pazienteak segurtasunezko saiheska jarreran jartzen dira aire-bidea egonkortu 
ondoren. 
BI6.3 Aireztapen-euskarria behar duten biktimei oxigenoa eta eskuzko aireztapen positiboa ematen zaizkie.  
BI6.4 Kanpo-odoljarioak dituzten zaurituei adierazitako hemostasia-teknikak aplikatzen zaizkie. 
BI6.5 Pazienteen ebaluazioa eta sailkapena laguntza-puntuetako bakoitzean egiten da. 

 
LB7: Zaurituak eramateko koordinazio-lanetan laguntzea ekintza-talde logistiko eta sanitarioen arduradunekin batera. 

BI7.1 Zaurituak eramateko, garraio-norien sistema zehatzak ezartzen dira. 
BI7.2 Noriak martxan jartzeko beharrezkoak diren elementu materialak eta giza baliabideak zauritua eramateko 
prestatzen dira. 
BI7.3 Biktimak garraio-norien bidez eramaten dira laguntza-katearen sektore batetik bestera. 
BI7.4 Zauritua, beharrezkoa denean, eremu jakin batetik laguntza-gaitasun handiagoko beste batera eramaten da. 
BI7.5 Noria bakoitza osatzen duten baliabideen mugimenduak noranzko bakar batean egiten dira. 
BI7.6 Zaurituak eramateko noria bakoitza arduradun bakar batek koordinatzen du. 
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Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

LB8: Mediku-postu aurreratuan (MPA) bizi-euskarria behar den egoeretan laguntza ematea. 
BI8.1 Medikuekin eta/edo erizainekin lan egiten da diagnostikoak egiteko eta laguntza terapeutikoak emateko 
prozeduretan MPAn. 
BI8.2 Bide parenteraletik sendagaiak emateko prestatzen da, erizaintzan diplomadunak zeregin hori eskuordetzean, 
betiere indarrean dagoen arauditik jarraikiz, eta sendagaia ahotik, uzkitik edo bide topikotik, dagokion moduan, 
ematen zaie MPAn dauden zaurituei. 
BI8.3 Zauritua behin betiko garraiatu aurretik, medikuarekin eta/edo erizainekin lan egiten da zaurituak mediku-postu 
aurreratutik ospitaleetara eramateko prestatzen. 

 
LB9: Pazienteak anbulantziak zamatzeko postutik (AZP) erreferentziako osasun-zentroetara eramateko lanen 
koordinazioan laguntzea, esku-hartzea kalitate- eta segurtasun-irizpideak betez eginez, eta pazienteak eramateko eta 
banatzeko prozedura espezifikoak ezarriz. 

BI9.1 AZParen espazio fisikoa seinalatzen da, eta balizak jarri. 
BI9.2 Anbulantzien zirkulazioari arin eusten zaio, sarrera- eta irteera-ate bakar baten bidez.  
BI9.3 Zaurituen ahaidetasuna eraman aurretik aztertzen eta erregistratzen da. 
BI9.4 Pazienteak zer osasun-zentrotara eramango diren erregistratzen da.  
BI9.5 Pazienteari diagnostikoa egiteko eta/edo zainketa terapeutikoa emateko agindutako elementuak aztertzen 
laguntzen da eraman aurretik. 

 
LB10: Biktima asko daudenean, gorpuak identifikatzeko, mugitzeko, kontserbatzeko eta garraiatzeko prozesuetan 
laguntzea. 

BI10.1 Biktimen arropak eta objektuak sailkatu eta etiketatu egiten dira. 
BI10.2 Gorpuak banakako poltsa hermetikoetan sartzen dira, garraiatzeko eta kontserbatzeko. 
BI10.3 Gorpuak horretarako jarritako aldi baterako egiturara eramaten dira. 

 
Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Hondamendiak kudeatzeko kita. Anbulantzia. Logistikako ibilgailu balioaniztuna. Balizatzeko eta seinaleztatzeko 
materiala. Aterpetzeko osasun-egiturak. Klimatizazio-material logistikoa. Energia, argiztapena, ura eta saneamendua 
sortzea, eta hondakinen kudeaketa. Immobilizatzeko materiala. Mobilizatzeko materiala. Material elektromedikoa. 
Sendaketa-materiala. Material suntsikorra. Medikamentuak. Oxigeno sendagarria. Norbera babesteko materiala. 
Garbitzeko eta desinfektatzeko materiala. Harrapatuta dagoena ateratzeko materiala. Formularioak. Ibilgailuaren lege-
dokumentuak. Mapa kartografikoak eta kaleen mapak. Ibilgailuaren eta materialaren prebentziozko mantentze-
lanetarako tresnak. Komunikazio-sistema. Arropa zuria. Informatika-pakete aplikatuak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Hondamendiaren tamaina zehaztea, eta giza baliabideak eta baliabide materialak eskatzea. Eremua lan-arloetan 
banatzea. Zaurituak larritasunaren eta bizirauteko aukeren arabera sailkatzea. Zaurituen hasierako ebaluazioa. 
Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. Bizi-euskarri aurreraturako tekniketan laguntzea. Oinarrizko zainketak 
ematea larrialdi ohikoenetan. Zaurituak osasun-zentroetara eramatea: zaurituen ahaidetasuna, zaurituen ospitale-
banaketaren txostena, laguntza-txostena. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hondamendiaren tamaina zehaztea, eta giza baliabideak eta baliabide materialak eskatzea. Eremua lan-arloetan 
banatzea. Zaurituak larritasunaren eta bizirauteko aukeren arabera sailkatzea. Zaurituen hasierako ebaluazioa. 
Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. Bizi-euskarri aurreraturako tekniketan laguntzea. Oinarrizko zainketak 
ematea larrialdi ohikoenetan. Zaurituak osasun-zentroetara eramatea: zaurituen ahaidetasuna, zaurituen ospitale-
banaketaren txostena, laguntza-txostena. 
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3. gaitasun-atala 
LARRIALDIETARAKO PLANAK ETA AURREIKUS DAITEZKEEN 
ARRISKUETARAKO NEURRIAK PRESTATZEN ETA MARTXAN 
JARTZEN LAGUNTZEA 

 
Kodea: UC0362_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Larrialdietarako planen helburuak eta helmena definitzen laguntzea, eta hura garatzeko baliabide zehatzak 
mugatzea. 

BI1.1 Larrialdietarako planen helburuak definitzen parte hartzea, eta, bereziki, bere eskumen-arloko prozedura 
propioak antolatzen; esaterako, zaurituen osasun-garraioa. 
BI1.2 Planaren geografia-eremua esku-hartzea larrialdi-eremuaren ezaugarrien arabera antolatzeko identifikatzen 
da.  
BI1.3 Planaren iraunaldia interpretatzen da, une bakoitzeko beharretara eta esku-hartze profesional espezifikora 
egokitzeko. 
BI1.4 Baliabide pertsonalak, materialak eta funtzionalak agindutako lanbide-zeregina egitea bermatzeko 
kuantifikatzen dira. 
BI1.5 Bere ardurapeko baliabideen eraginkortasuna jarduera-moten eta -moduen arabera definitzen da, erabilera 
optimizatzeko. 

 
LB2: Larrialdietarako planaren ezaugarriak eta haren elementuak deskribatzen laguntzea, datu zehatzak emanez 
KZOari. 

BI2.1 Eremuko biztanleria kuantifikatzen laguntzen da, datuak jaso eta koordinatzaile arduradunari igorriz. 
BI2.2 Eremuaren ezaugarri geografiko garrantzitsuei buruzko datuak biltzen laguntzen da; esaterako, orografia, 
hidrografia, klimatologia, publiositatea edo landaredia. 
BI2.3 Plana mugatzen den eremuaren hirigintza-egiturari buruzko informazioa ematen zaio koordinazio-zentroari. 
BI2.4 Eremuko lurreko komunikazio-bideak identifikatzen eta kategorietan sailkatzen laguntzen da. 
BI2.5 Eremuko natura-baliabideak (urtegiak, ubideak, putzuak eta ibaiak, esaterako) esku-hartze logistikoko taldeko 
beste kide batzuekin batera zehazten dira, eta erabil daitezkeen aztertzen da. 

 
LB3: Esku-hartzea egingo den eremu espezifikoaren arrisku-mapa osatzen laguntzea. 

BI3.1 Jarduera-eremuak zehaztean, segurtasun-neurri jakin batzuk hartzea gomenda dezaketen balizko arriskuak 
identifikatzen laguntzen da. 
BI3.2 Identifikatutako arriskuak izaeraren eta jatorriaren arabera katalogatzen dira. 
BI3.3 Detektatutako arrisku potentzial bakoitza plano kartografiko batean erregistratzen da, esku-hartze logistikoko 
eta sanitarioko beste kide batzuekin batera, eta koordenatuak, ingurunearen orografia eta balizko komunikazio-
bideak zehazten dira. 
BI3.4 Eragile erasotzailearen tamainari dagokion arriskuetako bakoitzaren ebaluazio kualitatiboa eta kuantitatiboa 
egiten laguntzen da. 
BI3.5 Larrialdietarako planaren arduradunei egituren eta biztanleriaren zaurgarritasuna arrisku potentzialaren 
unitateka aztertzeko datu espezifikoak ematen zaizkie, eragile erasotzailea identifikatu ostean. 
BI3.6 Esku hartzen duten gainerako taldeekin batera, jarduera-eremua arrisku-unitateko mugatzen eta banatzen da 
planoan. 
BI3.7 KZOko arduradunek egindako arrisku-mapa interpretatzen da, beren eskumeneko esku-hartzeen arriskua 
murritzeko hartu behar diren neurrien lehentasunak eta izaera zehazteko. 

 
LB4: Jarduera-plana bermatzeko beharrezkoak diren bitarteko materialak eta baliabide naturalak mugatzen laguntzea. 

BI4.1 Eragiketa-zentroaren ezaugarri teknikoak, bitarteko materialak, giza baliabideak, komunikazio-sistemak eta 
kokapena mugatzen lagunduko duten datu zehatzak ematen dira. 
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BI4.2 KZOko arduradunei informazio zehatza ematen zaie, jarduera-planeko erakundeen giza baliabideak eta 
baliabide materialak zehazteko; esaterako ordena-indarrak, suhiltzaile-zerbitzuak, salbamendu-zerbitzuak, osasun-
unitateak, unitate militarrak eta beste laguntza-zerbitzu batzuk. 
BI4.3 Osasun-zentroak kategorietan sailkatzen dira, esku-hartze logistikoko eta sanitarioko taldeetako beste kide 
batzuekin batera, zaurituak gune egokira eramateko. Sailkapena irizpide hauei jarraikiz egiten da: kokapena, 
laguntza-maila, ohe-kopurua eta arrisku-puntuetarainoko distantzia. 
BI4.4 Eraikinak KZOtik jasotako argibideen arabera bilatzen eta sailkatzen dira, kaltetutakoak jasotzeko duten 
gaitasunaren arabera. 
BI4.5 Arrisku-eremuetara joateko lurreko bideak bilatu eta sailkatu egiten dira, baldintza batzuei jarraikiz; esaterako, 
trazaduraren konplexutasuna eta eremuaren eta egituren egoera. Esku-hartze logistikoko arduradunei informazio 
zehatza emateko ardura hartzen da. 

 
LB5: Larrialdietarako planaren antolakuntza- eta funtzio-egitura definitzen laguntzea. 

BI5.1 Ekipo, material eta baliabideei buruzko datuak ematen dira, koordinazio-zentroko arduradunek larrialdietarako 
planaren organigrama operatiboa zehaztu ahal izateko, eta giza taldeen jarduerak optimizatzeko. 
BI5.2 Planaren organo arduradun bakoitzaren osaera funtzioak une bakoitzean pertsona egokiarekin 
eraginkortasunez komunikatzeko identifikatzen dira. 
BI5.3 Osasun-larrialdietarako plan operatiboa garatzen parte hartzen da. 
BI5.4 Esku-hartze operatiboko taldeetan, arduradunak, kideak eta haien funtzioak identifikatzen dira, ekintza 
koordinatuak egiteko, betiere larrialdietarako planaren antolakuntza espezifikora egokituz. 

 

LB6: Koordinazio-zentro operatiboko (KZO) arduradunekin lan egitea esku-hartze espezifikoak antolatzen eta gauzatzen, 
jasotako argibideei jarraikiz. 

BI6.1 Koordinazio-zentro operatiboaren (KZO) funtzioak identifikatu egiten dira, egindako lana antolakuntza 
zehaztura doitzeko, eta jendearen eta ekintzen sinkronizazioa bermatzen laguntzea. 
BI6.2 Koordinazio-zentro operatiboaren (KZO) funtzio-egitura ezagutzen da, eta argi identifikatzen dira funtzio 
bakoitzaren arduradunak eta taldeak, baita esku hartzeko eremu propioa ere, haren antolaketa espezifikoan eta 
harreman teknikoen eta lan-harremanen sisteman modu eraginkorrean barneratzeko. 
BI6.3 Sistema informatikoak eta komunikazio-sistemak KZOak ekintzak eta kideak errazago koordinatzeko zehazten 
dira. 
BI6.4 Larrialdien berri jasotzeko eta emateko prozedurak kudeatzeko plana KZOko eta Transmisio-zentroko 
arduradunekin batera garatzen da, eraginda egon daitezkeen eragileak ohartarazteko eta/edo aktibatzeko. 

 
LB7: Larrialdietarako plana gauzatzen laguntzea. 

BI7.1 Esku hartzeko talde bakoitzaren eraginkortasuna larrialdiko esku-hartze sanitarioen arduradunei jaramon 
eginez baieztatzen da nagusiki. 
BI7.2 Larrialdietarako plana gauzatzen dutenei eta haren onuradunei informazioa emateko prozesuan laguntzen da. 
BI7.3 Aginte-postu espezifikoen aginduz, esku hartzeko moduan dauden taldeak erne jartzen dira. 
BI7.4 Larrialdietarako plana abian jartzen eta gauzatzen parte hartzen da. 
BI7.5 Larrialdietarako planerako zehaztutako aldi baterako egiturak jartzen laguntzen da. 
BI7.6 Eremutik bizilagunak ateratzeko prozeduran parte hartzen da. 

 
LB8: Larrialdietarako planaren efikazia eta eraginkortasuna ebaluatzen laguntzea. 

BI8.1 Batzorde arduradunak larrialdietarako plana ebaluatzeko aukeratutako prozedura datu zehatzak biltzen 
laguntzeko identifikatzen da. 
BI8.2 Planaren adierazleak eta puntu kritikoak identifikatu egiten dira, taldeko beste kideekin batera, esku hartu 
behar duten eremuarekin lotura zuzena duten alderdi garrantzitsuak detektatzearen eta igortzearen ardura hartuz, 
zehaztutako ekintzen kalitateari eta segurtasunari buruzko informazioren bat eman dezaketenak. 
BI8.3 Planean ebaluazioa egiteko zehaztutako aldizkakotasuna identifikatzen da, programazio espezifikora 
egokitzeko. 
BI8.4 Larrialdietarako planarekin izatea itxaroten den emaitzak aztertu egiten dira, beren eskumeneko esku-
hartzeetan detektatutako ahulguneak hobetzeko ardura hartzeko. 
BI8.5 Planaren ebaluazio larrialdi-egoeraren simulazio oso edo partzial baten bidez egiten da; simulazioan, da 
taldeko beste kide batzuekin batera koordinatzen da. 
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LB9: Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurri bat (AAN) diseinatzeko fasean laguntzea. 
BI9.1 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien (AAN) helburu orokor eta espezifikoak larrialdietako osasun-
ekipoko gainerako kide guztiekin batera estali behar den kontzentrazioa aztertuz identifikatzen da. 
BI9.2 Arriskuaren azterketa batera egiten da, hipotesi probable eta arriskutsuenean parte hartuz. 
BI9.3: Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak (AAN) ezartzeko behar diren giza baliabideen eta baliabide 
materialen beharrak zehazten parte hartzen da. 
BI9.4 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien prozedura operatibo orokor eta espezifikoak gauzatzen dira. 

 
LB10: AANa martxan jartzeko faseetan laguntzea 

BI10.1 Baliabide materialak kudeatzen dira, zehaztutako puntura eramateko, zehaztutako beharren arabera. 
BI10.2 Materiala pilatu eta sailkatu egiten da zehaztutako puntuan. 
BI10.3 Aldi baterako azpiegiturak eta bitarteko materialak definitutako planaren arabera finkatzen dira. 
BI10.4 Zehaztutako jarduera-prozedurei buruzko informazioa hedatzen laguntzen da. 

 
LB11: Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurria desaktibatzeko fasean laguntzea. 

BI11.1 Aldi baterako egiturak desmuntatzen dira. 
BI11.2 Erabilitako materiala sailkatu, ordenatu eta paketatu egiten da. 
BI11.3 Esku-hartzearen arduradunekin batera, materiala jatorrira garraiatzeko logistika zehazten laguntzen da. 
BI11.4 Materialaren egoera aztertzen da, eta haren eraginkortasunari buruzko txosten bat egiten da. 
BI11.5 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriaren aktibazio orokorraren azterketa egiten parte hartzen da. 
BI11.6 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriaren (AAN) faseen aktibazioaren memoria orokorra egiten 
laguntzen da. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Lehen esku-hartzerako ibilgailua, ibilgailu logistikoak, aterpe-egitura eramangarriak, komunikazio-ekipoak, material 
logistikoa, bereizketa-materiala, material kartografikoa, salbamendu-, erreskate- eta segurtasun-materiala, material 
suntsikorra, material informatikoa. 

 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Larrialdietarako plana; arriskuen azterketa; jende asko pilatzen den ekitaldietarako osasun-laguntza; aurreikus 
daitezkeen arriskuetarako neurriak prestatzea; jarduera-plan operatiboak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Jarduera-protokoloak. Erkidegoko, estatuko, eta, hala dagokionean, autonomia-erkidegoko araudia, Osasunari Buruzko 
Lege Orokorrari dagokiona. Izaera pertsonaleko datuen babesa. Laneko arriskuen prebentzioa, eta erregelamendua eta 
aplikazio-araudia. Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentu klinikoei buruzko eskubideak eta betebeharrak. 
Osasun Sistema Nazionalaren kohesioa eta kalitatea. Babes zibila, eta garapen-araua; esaterako: arrisku larriko 
egoeretako, hondamendietako eta hondamen publikoko egoeretako larrialdi-egoeretan jarduteko neurriak. 
Hondamendian laguntzeko unitateen sorrera eta ezarpenaren arautzea. Errepideko osasun-garraioko ibilgailuen 
ezaugarri teknikoak, ekipamendu sanitarioa eta pertsonala. Osasun-lanbideen antolaketa. 
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Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

 
4. gaitasun-atala 
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK 
ERABILTZEA KRISI-EGOERETAN 

 
Kodea: UC0072_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Osasun-larrialdi batek edo hondamendi batek zuzenean eragindakoei lehen laguntza psikologikoa ematea. 

BI1.1 Izu kolektiboko egoeretan estresa kontrolatzeko teknikak aplikatzen dira. 
BI1.2 Biktimak berak edo senideren batek hala eskatzean jartzen da harekin harremanetan. 
BI1.3 Kaltetuen behar fisikoak haien egoera emozionalerako egokiak diren euskarri psikologikoko teknikak ezarriz 
ebaluatzen dira. 
BI1.4 Arreta mediko edo psikologiko espezializatua behar duen pertsona laguntza-postura eramaten da. 
BI1.5 Komunikazio arina ezartzen da kaltetuarekin, harremanetan jartzen den unetik beretik erietxera eramaten den 
arte. 
BI1.6 Kaltetuak egindako galdera guztiei erantzuten zaie, ahal den heinean. 
BI1.7 Konfiantza ematen zaio pazienteari jarduera guztietan. 
BI1.8 Pazientearen eta senideen arteko komunikazioari bide ematen zaio. 

 
LB2: Bizia arriskuan duten pazienteen edo hondamendi batek eragindakoen senideei laguntza psikologikoa ematea. 

BI2.1 Dolu-egoeretan, laguntza psikologikoa ematen zaie biktimen senideei. 
BI2.2 Kaltetuak bizipen negatiboak minimizatzeari eta sentimenduak adierazteari bide ematen zaio. 
BI2.3 Komunikazio arina ezartzen da pazienteen familiekin, eta egiten dituzten galderei erantzuten zaie. 
BI2.4 Laguntza psikologiko espezializatua eskatzeko aukeraren berri ematen zaie senideei. 
BI2.5 Suminkortasun-egoera kolektiboak egoki kudeatzen dira, estres-egoerekin lotutako bizipen negatiboak 
murrizteko edo arintzeko. 
 

LB3: Pazienteei eta haien senideei orientazioa eta informazioa ematea, hondamendiaren eraginez sortutako egoera 
emozionalaren araberakoa. 

BI3.1 Pazienteari eta senideei lesio- edo galera-egoeretan izan beharreko jarrerei buruzko orientazioa ematen zaie. 
BI3.2 Zaurituen senideek laguntza psikologiko espezializatua jasotzeko aukerei buruzko orientazioa jasotzen dute. 
BI3.3 Hondamendi batek eragindako jendearen oinarrizko beharrak estaliko dituzten gizarte-prestazioak jasotzeko 
bideei buruzko informazioa ematen da. 

 
LB4: Hondamendietan estresa sortzen duten faktoreei aurre egiteko autolaguntza-teknikak erabiltzea. 

BI4.1 Neurri handiko laguntza-egoera baten aurrean prebentzio-neurri egokiak hartzen dira. 
BI4.2 Estresa kontrolatzeko teknika indibidualak behar dituen profesional bakoitzeko ezartzen dira. 
BI4.3 Lantaldeko beste kide batek neke fisikoaren zeinuak detektatzen dituenean, elkarri laguntzeko teknikak 
martxan jartzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Komunikazio-teknikak; informazio-teknikak; behaketa- eta balorazio-teknikak; jarduera-protokoloak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Pazientearen behar psikologikoak ezagutzea; segurtasuna ematea pazienteari laguntza ematean; senideek doluan 
dituzten sentimenduak bideratzea; sumindura kolektiboko egoerak lasaitzea; ohitura eta jarrera osasungarriak sustatzea. 
Autolaguntzako eta estresa kontrolatzeko teknikak baliatzea, lan egiten den talde eragilean segurtasuna eta kontrola 
sorraraztea. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Pazienteak psikologikoki tratatzeko gidak, pertsonarteko harremanetarako eta komunikaziorako protokoloak. 
Autolaguntzako eta estresa kontrolatzeko teknikei buruzko gomendioak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2
3
4

 

1. prestakuntza-modulua:  
BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETARAKO 

OSASUN-LOGISTIKA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BIKTIMA ASKORENTZAKO HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

OSASUN-LARRIALDIAK ETA AURREIKUS DAITEZKEEN 
ARRISKUETARAKO NEURRIAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK  
KRISI-EGOERETAN 

 
5. prestakuntza-modulua:  

5 BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETAN  
OSASUN-LAGUNTZA EMATEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEEN MODULUA 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETARAKO 
OSASUN-LOGISTIKA  
 
Kodea: MF0360_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0360_2: Biktima askoko eta hondamendietako egoeretan osasun-logistika 
antolatzen eta garatzen laguntzea, baliabide-hornidura eta -kudeaketa bermatuz, eta koordinazio-lanak babestuz krisi-
egoeretan. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
BIKTIMA ASKOKO EGOERETARAKO JARDUERA-EREDUAK 
 
Kodea: UF0674 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0360_2 BIKTIMA ASKOKO ETA 
HONDAMENDIETAKO EGOERETAN OSASUN-LOGISTIKA ANTOLATZEN ETA GARATZEN LAGUNTZEA, BALIABIDE-
HORNIDURA ETA -KUDEAKETA BERMATUZ, ETA KOORDINAZIO-LANAK BABESTUZ KRISI-EGOERETAN gaitasun-
ataleko LB4, LB9 eta LB10 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biktima askori laguntzeko sistemaren osagaiak eta kontzeptu-oinarriak deskribatzea. 

EI1.1 Babes zibilaren garapena oinarri duten legeak aurkeztea. 
EI1.2 Espainiako Babes Zibilaren funtzio nagusiak deskribatzea. 
EI1.3 Hondamendi bat ebazten parte hartzen duen talde bakoitzaren eginkizun nagusiak azaltzea.  
EI1.4 Larriari medikoko sistema baten helburuak eta egitura adieraztea. 
EI1.5 Hondamendietako laguntza-unitateen helburuak, osagaiak eta funtzioak definitzea. 
 

A2: Hondamendi baten kasuak eta hark osasun publikoan eta geografia-eremu horretako garapen sozio-ekonomikoan 
dituen ondorioak zehaztea, haren tamainan oinarrituz. 

EI2.1 Hondamendi kontzeptua definitzea. 
EI2.2 Hondamendien sailkapenak aurkeztea. 
EI2.3 Hondamendi bat ebazteko faseak aipatzea (hondamendiaren zikloak).  
EI2.4 Hondamendiek osasun publikoan zer ondorio dituzten azaltzea. 
EI2.5 Hondamendi baten ondorio sozioekonomiko eta politikoak zerrendatzea.  

 
A3: Hondamendiaren tamainaren araberako giza laguntzaren oinarriak identifikatzea. 

EI3.1 Giza laguntzaren prozedurak eta printzipio orokorrak deskribatzea. 
EI3.2 Giza laguntza ematen duten nazioarteko erakundeak aipatzea. 
EI3.3 Kanpamentu humanitarioen ezaugarriak deskribatzea. 

 
A4: Adimen sanitarioaren oinarriak aztertzea, informazio-iturriak kontuan izanik. 

EI4.1 Adimen sanitario kontzeptua deskribatzea. 
EI4.2 Informazio-iturriak zehaztea. 
EI4.3 Hondamendi batean osasun-laguntza zabaltzeko kasu batean, xede-populazioaren azterketa orokorra 
egitea, eskuragarri dauden iturriak eta informazio-oinarriak erabiliz.  
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A5: Hondamendi-egoeretako aginte-doktrinaren elementuak eta prozedurak aztertzea. 
EI5.1 Aginte-katea eta katearen elementuetako bakoitza definitzea. 
EI5.2 Osasun-agintearen ardura orokor eta espezifikoak identifikatzea. 
EI5.3 Agintzea helburu duen ekintzaren oinarri diren kontzeptuak zerrendatzea. 
EI5.4 Hondamendi bateko aginte-azpiegiturak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Hondamendia mugatzea 

- Helburuak. 
- Sailkapenak. 
- Ebazpen-faseak. 
- Hondamendiak gizarte batean dituen ondorio sozial, ekonomiko eta politikoak. 
- Hondamendiek osasun publikoan dituzten ondorioak. 
 

2. Hondamendietan laguntza emateko osoko sistema 
- Larrialdi medikoko sistemen (LMS) ereduak. 

o Helburuak eta egitura. 
o Angloamerikar eredua. 
o Espainiar eredua. 
o Koordinazio sanitarioaren funtsezko oinarriak krisi-egoeretan. 

 Erregulazio medikoko sistema. 
 Deiak bideratzeko sistema. 
 Deiak hartzeko zentroko koordinazio-prozedurak krisi-egoeretan. 
 Komunikazio sanitarioen sare integratuak. 
 Koordinazio-prozedurak krisi-eremuan. 

- Babes zibila. 
o Kontzeptua. Jatorria eta bilakaera historikoa. 
o Babes zibileko sistemak munduan. 
o Babes zibila Espainian. 

 Helburuak. 
 Printzipioak. 
 Funtzioak. 
 Jarduera-eremuak. 

o Lege-araudia. 
- Hondamendietan laguntza emateko unitateak. 

o Helburuak. Antolakuntza- eta funtzio-egitura. 
o Osagaiak eta material-hornidura. 

 
3. Laguntza humanitarioa 

- Printzipioak eta prozedurak. 
- Laguntza humanitarioa ematen duten nazioarteko erakundeak. 
- Legeak. 
- Kanpamentu humanitarioak. 
- Laguntza humanitarioaren horniduraren kudeaketa. 
- Gutun humanitarioa. 
- Hornikuntza-materialak, ura, saneamendua, nutrizioa, babesa eta osasun-zerbitzuak emateko gutxieneko arauak. 
 

4. Adimen sanitarioaren erabilera hondamendi baten eremuan 
- Kontzeptua. 
- Informazio-iturriak eta datu-baseak. 
- Hondamendiak eragindako biztanleriaren oinarrizko azterketa.  
- Egoera politikoa.  
- Egitura ekonomikoa. 
- Ohiturak. 
- Erlijio-sineskerak. 
- Familia-egitura. 
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- Demografia. 
- Gaixotasunak. 
- Osasun-egitura. 
- Gizarte-laguntzaren egitura. 
- Orografia.  
- Komunikazio-bideak.  
- Komunikazio-sareak. 
 

5. Aginte-doktrina ezartzea hondamendietan. 
- Kontzeptu-oinarriak. 
- Agintzeko prozedurak. 
- Agintearen kudeaketa kontzeptua. 

o Agintariaren printzipioak. 
o Aginte-aldaketen kontrola. 
o Giza faktorea agintean. 
o Agintearen ikuspegiak. 
o Agintearen kudeaketa jarraitua. 
o Karguen definizioa. 
o Akats ohikoenak. 

- Aginte-azpiegiturak. 
o Definizioa. 
o Krisi-bulegoa. 
o Aginte-postu aurreratua (APA). 
o Aldi baterako aginte-postuak. 
o Koordinazio-izarra. 

- Osasun-agintea. 
o Osasun-agintearen ardura orokorrak. 
o Ardura espezifikoak. 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
HONDAMENDIETARAKO OSASUN-LOGISTIKA 
 
Kodea: UF0675 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0360_2 BIKTIMA ASKOKO ETA 
HONDAMENDIETAKO EGOERETAN OSASUN-LOGISTIKA ANTOLATZEN ETA GARATZEN LAGUNTZEA, BALIABIDE-
HORNIDURA ETA -KUDEAKETA BERMATUZ, ETA KOORDINAZIO-LANAK BABESTUZ KRISI-EGOERETAN gaitasun-
ataleko LB1, LB2, LB3, LB5, LB6, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hondamendietan laguntzeko osasun- eta logistika-materiala aztertzea, eta logika sanitarioaren oinarriak adieraztea. 

EI1.1 Logistika mediko kontzeptua definitzea. 
EI1.2 Aldi baterako osasun-egitura motak eta haien funtzioak deskribatzea. 
EI1.3 Aginte- eta koordinazio-egitura motak eta haien funtzioak deskribatzea. 

 
A2: Baliabideak beharren edo egoeren arabera kudeatzeko ezaugarri orokorrak zehaztea. 

EI2.1 Hondamendi-egoeretan uraren plangintza egiteko eta ura kudeatzeko prozedurak definitzea. 
EI2.2 Elikagaien plangintza egiteko eta elikagaiak kudeatzeko prozedura definitzea. 
EI2.3 Hondakinak kudeatzeko prozedura definitzea. 
EI2.4 Desinfektatzeko, intsektuak kentzeko eta arratoiak hiltzeko prozesuaren oinarriak definitzea. 
EI2.5 Hondamendi-egoeretan baliabideen plangintza egiteko eta baliabideak kudeatzeko kasu praktiko batean: 
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- Zenbatetsitako kideen eta detektatutako erabileren beharrak egoki hornitzea bermatzeko zenbat ur behar den 
zehaztea. 

- Edateko uraren andel eramangarrien kopurua zehaztea, hondamendiaren tamainaren arabera. 
- Bizigaiak hornitzeko beharrak zenbatestea. 

 
A3: Krisi-egoeretako koordinazioaren oinarriak aztertzea. 

EI3.1 Erregulazio medikoko sistemaren ezaugarriak aurkeztea. 
EI3.2 Deiak bideratzeko sistemaren bereizgarriak deskribatzea. 
EI3.3 Deiak hartzeko zentroko eta krisi-eremuko koordinazio-prozedurak azaltzea. 
EI3.4 Krisi-egoera bateko koordinazioaren oinarriak ezartzeko kasu praktiko batean, aurreikusitako osasun-
zentroekin komunikatzea, eramango diren pazienteen harrera antolatzeko; aurreikusitako ibilgailuak zehaztea, eta 
haien fluxua koordinatzea. 
 

A4: Giza baliabideen eta baliabide materialen hedatzea eta hondamendietan osasun-laguntza ematea bermatzen duten 
logistika-plan nagusiak aztertzea. 

EI4.1 Hondamendietako logistika-plan nagusiak aztertzea. 
EI4.2 Hondamendi batean beharrezkoa den azpiegitura logistikoa eramateko garraiobideak identifikatzea. 
EI4.3 Hornikuntzarako logistika-plan bat protokoloen arabera prestatzeko kasu praktiko batean: 

- Hornitzailearekin komunikatzeko prozedura zehaztea. 
- Materialaren eskaera antolatzeko modua definitzea, ongi banatu dadin. 
- Egoera jakin batean laguntzaren jarraitutasuna bermatzeko zenbat botika eta material suntsikor behar den 

kalkulatzea. 
 

A5: Esku hartzen ari diren operatiboen arteko harremanak bideratuko dituen komunikazio-sarea sortzeko funtsezko 
elementuak zehaztea. 

EI5.1 Komunikazio-sistemak identifikatzea. 
EI5.2 Hondamendietan, irrati bidezko komunikazioak erabiltzea zer garrantzitsua den azaltzea. 
EI5.3 Irrati-estazioak definitzea. 
EI5.4 Irrati-transmisioko ekipoen funtsezko osagaiak deskribatzea. 
EI5.5 Irrati bidez komunikatzeko arau orokorrak azaltzea. 
EI5.6 Irrati bidezko komunikazio bat izateko kode-lengoaiak aipatzea. 

 
A6: Hondamendi batean osasun-laguntza emateko materiala prestatzeko prozedurak zehaztea. 

EI6.1 Hondamendietako lehen esku-hartzerako behar-beharrezko osasun-materiala deskribatzea. 
Ei6.2 Materiala garraiatzeko edukiontzi-motak, eta haien funtzio eta ezaugarri teknikoak azaltzea. 
EI6.3 Materiala hondamendietarako edukiontzietan ordenatzeko modua zehaztea, egoki identifikatzeko eta 
erabiltzeko. 
EI6.4 Esku hartzen dutenek erabiltzeko norbera babesteko elementuak identifikatzea. 

 

Edukiak: 
1. Hondamendietan jarduteko osasun-logistika 

- Definizioa. 
- Osasun-logistikaren garapen historikoa. 
- Osasun-logistikaren printzipio orokorrak. 

o Plangintza. 
o Antolaketa. 
o Sinpletasuna. 
o Ekonomia. 
o Aukera. 
o Oreka. 
o Malgutasuna. 

- Lehen esku-hartzeko logistika. 
- Bigarren esku-hartzeko logistika. 

 
2. Hondamendietako logistika-plan nagusien garapena 

- Garraio-logistika. 25 

 
 
 

 



 
 
OSASUNA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Baliabideak hornitzeko eta banatzeko logistika. 
- Komunikazio-logistika. 
- Pertsonalaren logistika.  
- Kudeaketa- eta administrazio-logistika. 
 

3. Logistika-materialaren sailkapena 
- Funtzioa. Ezaugarri teknikoak. 
- Motak. 

o Garraiobideak. 
o Elektrizitatea sortzeko gailuak. 
o Argiztapena. 
o Klimatizazioa.  
o Aterpea. 
o Komunikazioak. 
o Higienea. 
o Saneamendua. 
o Uraren biltegiratzea, banatzea eta arazketa. 
o Deskontaminazioa. 
o Diagnostikoak eta zerbitzu terapeutikoak. 
o Kudeaketa eta administrazioa. 

 
4. Biktima askori laguntzeko aldi baterako osasun-egituren antolamendua 

- Laguntza-egiturak. 
o Helburuak. 
o Motak. 
o Ezaugarri orokorrak. 
o Osasun-materialaren hornidura. 
o Egituren hedatzearen ezaugarriak. 

- Aginte eta koordinazio sanitarioko egiturak. 
o Helburuak. 
o Motak. 
o Funtzioak. 
o Hornidura orokorra. 

 
5. Hondamendi batean osasun-laguntza emateko materialaren prestakuntza 

- Behar-beharrezko osasun-materiala. 
o Materialaren zerrenda. 
o Hornidura geografia-eremuka. 
o Materialaren antolakuntza. 
o Garraio-edukiontziak. 
o Edukiontzien ezaugarri orokorrak. 

- Erabilera indibidualeko osasun-materialaren zerrenda. 
- Norbera babesteko elementuen zerrenda. 
- Jantziak 
 

6. Horniduren eta hondakinen kudeaketa hondamendi-eremuan 
- Uraren kudeaketa. 
- Elikagaien kudeaketa. 
- Hondakinen kudeaketa. 
- Desinfektatzea, intsektuak kentzea eta arratoiak hiltzea. 
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Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

2  
2. prestakuntza-modulua:  
BIKTIMA ASKORENTZAKO HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA 
 
Kodea: MF0361_2 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0070_2: Hasierako osasun-laguntza ematea biktima askori 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
LARRIALDI KOLEKTIBOETAN OSASUN-LAGUNTZA EMATEKO HASIERAKO 
OSASUN-ANTOLAKUNTZA 
 
Kodea: UF0676 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0070_2 HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA 
BIKTIMA ASKORI gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, LB7, LB9 eta LB10 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Alarma- eta hurbilpen-faseetako jarduera-prozedura orokorra deskribatzea. 

EI1.1 Alarma- eta hurbilpen-faseak definitzea. 
EI1.2 Laguntza-unitatea aktibatzeko zer informazio behar den aipatzea. 
EI1.3 Laguntza-ibilgailuak aparkatzeko arau orokorrak azaltzea, gertaeraren ezaugarriak kontuan izanik. 
EI1.4 Norbera babesteko ekipoen elementuak eta haien funtzioak deskribatzea. 
EI1.5 Uniformetasunaren eta profesionalak ikusmenaren bidez identifikatzearen balioa azaltzea. 

 
A2: Gunea ezagutzeko helburuak, metodoak eta elementuak azaltzea. 

EI2.1 Gunea kontrolatzearen helburuak aipatzea. 
EI2.2 Gunean balizak eta seinaleak jartzearen helburuak aipatzea. 
EI2.3 Hondamendia izan den gunea ezagutzeko eta kontrolatzeko kasu praktiko batean, jarduera-prozedurei 
jarraikiz: 

- Gunearen hasierako ebaluazioa egitea. 
- Arriskuen oinarrizko ebaluazioa egitea. 
- Gertaera kontrolatzeko hasierako neurriak ezartzea. 
- Guneko egoeraren berri ematea larrialdia koordinatzen duen zentroari. 
- Beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak eskatzea larrialdien koordinazio-zentroari. 

 
A3: Laguntza-eremuak antolatzeko printzipioak eta prozedurak azaltzea. 

EI3.1 Sektoreetan banatzeko kontzeptua eta helburuak definitzea. 
EI3.2 Laguntza-eremuak eta haietako bakoitzaren funtzioa deskribatzea. 
EI3.3 Lan-eremu bakoitzeko eragileak eta baliabideak aipatzea. 

 
A4: Antolakuntza-hedatzearen prozedura deskribatzea, gertaeraren baldintzei jarraikiz. 

EI4.1 Materiala hedatzearen kontzeptua eta helburuak azaltzea. 
EI4.2 Hedatzeko lekua aukeratzen esku hartzen duten faktoreak aipatzea. 
EI4.3 Salbamendu-, sorospen- eta base-eremuetan zer egitura hedatzen diren aipatzea, sanitarioak nahiz ez-
sanitarioak. 
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A5: Biktima asko dauden egoeretan gorpuak mugitzeko jarduera-prozedurak deskribatzea, identifikazioa, 
kontserbazioa eta garraioa errazteko. 

EI5.1 Biktimen jantziak eta objektuak sailkatzeko eta etiketatzeko prozesua azaltzea, gerora identifikatzeko. 
EI5.2 Gorpuak garraiatzeko bitartekoak eta kontserbatzeko teknikak aipatzea. 
EI5.3 Gorpuak biltegiratzeko aldi baterako egiturak zer gutxieneko baldintza izan behar dituen identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Biktima asko dauden egoeretarako jarduera-prozedurak 

- Alarma-fasea.  
o Larrialdietako sistema aktibatzea. Helburuak.  
o Larrialdien koordinazio-zentroak datuak jasotzeko prozedura. 
o Laguntza-ekipoari eman behar zaion gutxieneko informazioa. 

- Hurbilpen-fasea.  
o Hondamendia izan den lekura hurbiltzea. 
o Laguntza-ibilgailua aparkatzeko arau orokorrak.  
o Laguntza-ekipoen autobabeserako neurriak:  

 Segurtasun aktibo eta pasiboko elementuak. 
 Laguntza-ekipoetako kideen uniformetasuna eta identifikazio-elementuak.  
 Norbera babesteko ekipoak. 
 Esku hartzen duten ekipoentzako arrisku-egoera nagusien azterketa. 

- Kontrol-fasea. 
o Gunearen kontrola, eta gertaeraren hasierako balorazioa. 
o Helburuak. 

- Balizak eta seinaleak. Helburuak. Prozedurak: zintak, konoak eta kartelak. 
- Gunearen hasierako ebaluazioa. Arriskuen ebaluazioa. 
- Informazioa igortzea larrialdietako koordinazio-zentroari. 
- Esku hartzen lehenak direnen kontrola. 
- Ibilgailu-fluxuaren kontrola. 

 
2. Osasun-laguntzaren antolakuntza larrialdi-egoera kolektiboetan 

- Guneen antolaketa hondamendietan. 
- Sektoreetan banatzea. 

o Sektoreetan banatzearen helburuak. 
o Arazo nagusiak.  
o Sektoreak banatzen esku hartzen duten elementuak: eragileak eta baliabideak. 

- Laguntza-sektoreak. 
o Salbamendu-eremua. 
o Sorospen-eremua. 
o Base-eremua. 
o Lan-sektoreen azpibanatzeak hondamendi larrietan. 

- Antolakuntza-hedapena. 
o Helburuak. 
o Hedapenerako lekua aukeratzea. 
o Salbamendu-, sorospen- eta base-eremuetan hedatzen diren egiturak. 

- Ospitale-antolakuntza hondamendietan. 
o Ospitalearen antolakuntza zauritu-oldeak jasotzeko.  
o Ospitalea logistika-zentro. 

 Ospitaleetako sorospen-ekipoak (OSE). 
 Edukiontziak. 

 
3. Gorpuak mugitzea hondamendietan 

- Hondamendietan gorpuak mugitzeari buruzko araudi orokorra. 
o Identifikatu gabeko gorpuak. 
o Desagertutako jendea. 

- Gorpuak altxatzea 
o Gorpuak eta gorpuzkiak garraiatzea. 
o Gorpuak aztertzeko eta jasotzeko aldi baterako instalazioaren baldintzak. 28 
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o Kontserbatzeko bitartekoak. 
o Gorpuen antolaketa.  

- Gorpuak identifikatzeko prozedurak. 
 
 
2.2. prestakuntza-atala 
OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA 
 
Kodea: UF0677 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0070_2 HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA 
BIKTIMA ASKORI gaitasun-ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Oinarrizko bizi-euskarriko teknika optimizatuak erabiltzea bizi-arriskua dagoen egoeretan, betiere zehaztutako 
protokoloari jarraikiz. 

EI1.1 Bizi-arriskuaren zeinu nagusiak zerrendatzea: aire-bidea, aireztapena, zirkulazioa eta egoera neurologikoa. 
EI1.2 Oinarrizko eta tresna bidezko bihotz-biriketako bizkortzearen oinarriak deskribatzea. 
EI1.3 Aireztapen- eta zirkulazio-euskarrien teknikak erabiltzea funtzio horiek asaldatuta dauzkaten pazienteekin. 
EI1.4. Larruazaleko zauriak garbitzea eta desinfektatzea. 
EI1.5 Paziente batek arnas gutxiegitasun akutua duen kasu praktiko batean: 

- Arnas gutxiegitasunaren zeinuak identifikatzea. 
- Larritasun-zeinuak baloratzea. 
- Paziente batek arnas gutxiegitasuna duela detektatu ondoren, koordinazio-zentroko medikuari galdetzea zer neurri 

hartu behar diren. 
- Pazientearen egoera hobetuko duten jarrera-neurriak aplikatzea. 
- Mediku koordinatzaileak hala adierazi ondoren, pazientearen egoerarako egokia den oxigenoterapia-gailua 

erabiltzea. 
EI1.6 Zirkulazio-arriskuak dituen paziente baten kasu praktikoan: 

- Shock hipobolemikoaren zeinuak baloratzea. 
- Hemostasia-teknikak erabiltzea kanpo-odoljarioak kontrolatzeko. 
- Jarrera-terapia erabiltzea. 

EI1.7 Heldu baten eta pediatria-aldian dagoen haur baten aire-bideen buxadura-arazoa ebazteko teknikak 
erabiltzea. 
EI1.8 Bihotz- eta arnas gelditzea duen paziente baten kasu praktiko batean: 

- Bizi-zeinurik ez dagoela detektatzea, eta larrialdi sanitarioetako koordinazio-zentroari horren berri ematea.  
- Aireztapen artifizial optimizatua eta kanpoko bihotz-masajea emateko teknikak erabiltzea. 
- Aire-bideetako buxadura-arazoa ebazteko teknikak erabiltzea, dagokien maniobra eginez. 
- Kanpoko desfibrilazio erdiautomatikoa erabiltzea. 

 
A2: Oinarrizko osasun-laguntza ematea hainbat larrialdi-egoeratan. 

EI2.1 Eragile fisiko eta/edo kimikoek eragindako lesioak dituen pazienteari eman beharreko hasierako zainketak 
azaltzea. 
EI2.2 Erreduren sailkapena azaltzea, sakontasunari eta hedadurari erreparatuz. 
EI2.3 Krisi konbultsiboak dituen paziente batekin nola jokatu behar den deskribatzea. 
EI2.4 Intoxikazio-kasu praktiko batean oinarrizko osasun-laguntza ematean, betiere protokoloari jarraikiz, 
hasierako neurriak ezartzea intoxikatu den pazientearekin, eragile toxikoaren izaerari, kopuruari eta sarrera-
bideari erreparatuz. 
EI2.5 Bihotz-patologiaren larritasun-zeinuak deskribatzea, eta larrialdietarako koordinazio-zentroari haien berri 
ematea. 

 
A3: Haurdun dagoenari laguntza ematea berehalako erditze baten kasuan, prozedurari jarraikiz. 

EI3.1 Erditzearen faseak zerrendatzea, eta berehalako erditzearen zeinuak deskribatzea. 29 
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EI3.2 Haurdun dagoen norbait berehala erdituko den kasu praktiko batean, prozedurari jarraikiz: 
- Larrialdiak koordinatzeko medikuari egoeraren berri ematea. 
- Erditzen laguntzeko maniobrak aplikatzea haurra kanporatzeko eta haurrondokoa botatzeko faseetan. 
- Jaioberriari eta amari hasierako zainketak ematea. 

 
A4: Traumatizatuta dagoen paziente baten kasuan, hasierako jarduerak egiteko prozedurak ezartzea, protokoloari 
jarraikiz. 

EI4.1 Istripu baten osteko "heriotza-tasaren gailurrak" azaltzea. 
EI4.2 Lesioak oinarrizko bitartekoen eta halabeharrezko bitartekoen bidez immobilizatzeko metodoak 
deskribatzea. 
EI4.3 Traumatizatuta dagoen paziente batekin hasierako jarduerak egiteko kasu praktiko batean, protokoloari 
jarraikiz:  

- Istripua izan duenak izan ditzakeen lesioak detektatzea, istripuaren biomekanikari erreparatuz, eta beharrezkotzat 
jotzen diren baliabideak eskatzea larrialdietarako koordinazio-zentroari. 

- Istripua izan duenaren hasierako ebaluazioa egitea, bizia arriskuan dagoela adierazten duten zeinuak detektatuz, 
eta oinarrizko bizi-euskarrirako beharrezkoak diren teknikak erabiltzea. 

- Istripua izan duenaren bigarren mailako balorazioa egitea, beste lesio batzuk detektatzeko, prozesua burutik hasi 
eta oinetan amaituz. 

 
A5: Pazientearen egoera klinikoari buruzko informazioa, eta, protokoloak hala adierazten duenean, koordinazio-
zentroari horren berri emateko modua deskribatzea. 

EI5.1 Koordinazio-zentroari pazientearen egoera klinikoaren berri emateko modua azaltzea, larritasun-zeinuak 
bilatzeko ebaluazioa egin ondoren. 
EI5.2 Beharrezkoak diren prozedurak eta teknikak egiteko, mediku koordinatzailearen baimena eskatzeko modua 
adieraztea. 
EI5.3 Koordinazio-zentroarekin argibideak eskatzeko komunikazioaren kasu praktiko batean: 

- Pazientearen egoeraren berri ematea koordinazio-zentroari, larritasun-zeinuak ebaluatu ostean. 
- Beharrezkoak diren prozedurak eta teknikak egiteko, baimena eskatzea mediku koordinatzaileari. 

 
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. 

o Lehen mailako ebaluazioa. 
o Bigarren mailako ebaluazioa. 

- Lesio traumatikoen ebaluazioa, euskarria eta egonkortzea. 
- Traumatismoak dituztenentzako hasierako laguntza. 

o Traumatismo torazikoa. 
30 
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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. 
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. 
31 o Epilepsia-krisia. 
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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). 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZA 
 
Kodea: UF0678 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0070_2 HASIERAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEA 
BIKTIMA ASKORI gaitasun-ataleko LB8 lanbide-burutzapenarekin. 
. 
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). 32 
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- 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. 
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. 33 
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- 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. 
- 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. 
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3. prestakuntza-modulua 
OSASUN-LARRIALDIAK ETA AURREIKUS DAITEZKEEN 
ARRISKUETARAKO NEURRIAK 
 
Kodea: MF0362_2 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0362_2: Larrialdietarako planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako 
neurriak prestatzen eta martxan jartzen laguntzea 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Larrialdietarako planaren xedea, helburuak eta hierarkia- eta funtzio-egitura definitzea. 

EI1.1 Larrialdietarako plan kontzeptua definitzea. 
EI1.2 Larrialdietarako plan baten helburu orokorrak azaltzea. 
EI1.3 Larrialdietarako plan baten egitura orokorraren eskema egitea. 
EI1.4 Hierarkia-egitura bakoitza dagokion funtzioarekin lotzea. 
EI1.5 Zuzendaritza-organoaren, organo eragileen eta laguntza-organoen funtzioak definitzea. 
EI1.6 Kontzeptu hauek definitzea eta lotzea: arriskua, kaltea eta zaurgarritasuna. 
 

A2: Arrisku-mapa egiteko prozedura aztertzea, geografia-eremu bateko baldintzei erreparatuz. 
EI2.1 Arrisku-motak deskribatzea, izaerari jarraikiz. 
EI2.2 Kontzeptu hauek definitzea: arrisku-adierazlea, probabilitate-adierazlea eta kalte-adierazle. 
EI2.3 Natura, gizakia eta teknologia jatorri duten arriskuek biztanleriarengan izan ditzaketen ondorioak azaltzea. 
EI2.4: Arrisku-mapa egiteko kasu praktiko batean, geografia-eremu bateko baldintzei erreparatuz: 

- Biztanleriarengan eta ondasunetan zer arrisku dituen identifikatzea. 
- Detektatutako arriskuak aztertzea, baloratzea eta katalogatzea. 
- Detektatutako arrisku bakoitza planoan kokatzea, prozedurari jarraikiz. 
- Esku hartuko duten taldeen jarduera-eremuak planoan mugatzea. 

 
A3: Larrialdietarako plan bat aktibatzeko prozedura deskribatzea, araudiari jarraikiz. 

EI3.1 Informazioa jasotzeko prozedura azaltzea. 
EI3.2 Larrialdietarako plana aktibatzeko mailak definitzea. 
EI3.3 Larrialdietarako plana aktibatzeko faseak azaltzea. 
EI3.4 Larrialdietarako plana aktibatzeko organigrama garatzea. 
EI3.5 Larrialdietarako plan bat koordinatzeko egitura zehaztea. 
 

A4: Larrialdietarako plana eguneratzeko eta berrikusteko mekanismoak zehaztea, planean bertan zehaztutako 
aldizkakotasunez. 

EI4.1 Larrialdietarako plana eguneratzearen helburuak azaltzea. 
EI4.2 Larrialdietarako plan bat berrikusteko kasu praktiko batean, balorazioa egitean: 

- Berrikusteko eta ebaluatzeko prozedura zehaztea. 
- Kalitate-adierazleak zehaztea. 
- Itxaroten diren emaitzak definitzea. 

EI4.3 Larrialdietarako plan baten simulazio oso edo partzial baten egitura deskribatzea, modu praktikoan berrikusi 
eta eguneratu ahal izateko.  

 
A5: Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien (AAN) kontzeptua, oinarrizko egitura eta motak definitzea. 

EI5.1 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien kontzeptua definitzea. 
EI5.2 Aurreikus daitezkeen arriskuak (AAN) zerrendatzea. 
EI5.3 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien (AAN) oinarrizko osagaiak definitzea. 
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A6: Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurri baten (AAN) diseinu-fasea garatzea. 
EI6.1 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriaren (AAN) helburu orokorrak aipatzea. 
EI6.2 Kontzentrazioa aztertzeko beharrezkoa den informazioa deskribatzea. 
EI6.3 Kontzeptu hauek definitzea: hipotesi probableenak eta hipotesi arriskutsuenak. 
EI6.4 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurri baten (AAN) plangintza eraginkorraren oinarrizko elementuak 
aipatzea. 
EI6.5 AAN bat diseinatzeko kasu praktiko batean, helburu orokor eta espezifikoak adieraztean: 

- AANak estali beharreko helburuak definitzea. 
- Kontzentrazioa aztertzea. 
- Arriskuak identifikatzea. 
- Hipotesi probableena eta hipotesi arriskutsuena formulatzea. 
- Baliabide materialak eta giza baliabideak definitzea. 

 
A7: Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurri baten (AAN) gauzatze-fasea garatzea. 

EI7.1 AAN baten exekuzio-fasearen funtsezko helburuak definitzea. 
EI7.2 AANa martxan jartzeko beharrezkoak diren logistika-elementuak deskribatzea. 
EI7.3 AAN bat martxan jartzeko kasu praktiko batean, protokoloari jarraikiz: 

- Egitura eta profesionalen funtzio eta erantzukizunak zehaztea. 
- Laneko ordutegiak eta txandak definitzea. 
- Protokolo operatiboak definitzea. 
- Profesionalen uniformetasuna zehaztea. 
- Barne-diziplinako arauak zehaztea. 

EI7.4 AANa aktibatzeko prozedura deskribatzea.  
EI7.5 AANa desaktibatzeko fasea garatzea. 
EI7.6 AANa desaktibatzeko helburu orokorrak definitzea. 
EI7.7 AANaren garapenaren azterketa egiteko prozeduraren eskema eta memoria egitea. 

 
A8: Hondamendi-egoera batean erabili behar diren bitartekoak eta baliabideak katalogatzeko prozedura normalizatua 
deskribatzea. 

EI8.1 Erakundeen fitxan zer informazio jaso behar den adieraztea. 
EI8.2 Bitartekoak eta baliabideak katalogatzeko fitxak zer informazio jaso behar duen azaltzea. 
EI8.3 Erakundeak, bitartekoak eta baliabideak kodetzeko sistema azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Larrialdietarako planak antolatzea 

- Motak. Egitura orokorra. Helburu orokorrak eta espezifikoak. 
- Planaren helmena. Larrialdietarako plan baten egitura orokorra. 
- Larrialdietarako planaren organigrama hierarkikoa eta funtzionala. Funtzioak eta bitartekoak: zuzendaritza-organoak; 

aholkularitza-organoak; organo eragileak; laguntza-organoak. 
- Zaurgarritasuna mugatzearekin erlazionatutako kontzeptuak: 

o Arriskua. 
o Kaltea. 
o Zaurgarritasuna. 
o Demultiplikazioa. 
o Errehabilitazioa. 

 
2. Arrisku-mapa egitea 

- Arriskuak tipifikatzea: jatorri naturaleko arriskuak; giza jatorriko arriskuak eta jatorri teknologikoko arriskuak. 
- Arriskuaren ebaluazioa.  

o Arrisku-indizea. 
o Probabilitate-indizea. 
o Kalte-indizea. 

- Arriskuaren kokapen geografikoa. 
o Kokapena planoan. 
o Koordenatuak. 
o Orografia.  
o Komunikazio-bideak. 36 
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- Pertsonengan eta ondasunetan detektatutako arrisku bakoitzaren ondorioen azterketa. 
- Arrisku-eremuak mugatzea. 
- Jarduera-eremuen sektoreak egitea planoan. Esku hartzeko eremuak. Sorospen-eremua. Oinarria. 
- Bitarteko eta baliabideen katalogazioa: 

o Bitarteko propioak. 
o Kanpoko bitartekoak. 
o Bitarteko naturalak. 
o Eremuko azpiegiturak. 

- Planoetan erabili beharreko kodeak eta zeinuak: Piktogramak. 
 

3. Larrialdietarako plana aktibatzea 
- Informazioa jasotzeko fasea: 

o Informazioaren antolaketa. 
o Informazio-iturriak. 
o Informazioa aztertzea 
o Biztanleei informazioa ematea. Helburuak. Baliabideak. Informazioaren edukia. 

- Aktibazio-mailak. 1., 2. eta 3. mailak. 
- Aktibazio-faseak. 

o Aurreemergentzia / Aurrealerta / Fase berdea. 
o Emergentzia / Alerta / Fase urdina. 
o Emergentzia / Alarma/ Fase gorria. 

- Aktibazio-faseak. 
o Alertan jartzeko mekanismoak. 
o Plana aktibatzeko erabakia hartzeko prozesua. 

- Larrialdietarako plana ebaluatzea, berrikustea eta eguneratzea. 
o Plana berrikusteko mekanismoak. 
o Planaren adierazleak eta puntu kritikoak. 
o Simulazioak. 

 
4. Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak (AAN). Diseinu-fasea. 

- Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak. 
o Definizioa. 
o Oinarrizko osagaiak. 
o AAN-motak: 

 Makroneurria. 
 Tarteko neurria. 
 Neurri txikia. 

- Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien diseinu-fasea. 
o AANaren definizioa. 
o Aurrekariak. 
o Helburuak. Orokorrak. Espezifikoak. 
o Eskumen-esparrua, beste erakunde batzuei dagokienez. 
o Kontzentrazioaren azterketa. 

 Lekua. Data. Iraupena. Ekitaldiaren arrazoia. Kaltetutako biztanleria. Arriskuen azterketa: banakoak eta 
kolektiboak. 

o Hipotesiak formulatzea. 
 Hipotesi probableena. 
 Hipotesi arriskutsuena. 

o Baliabideen identifikazioa. 
 Giza baliabideak 
 Baliabide mugikorrak. 
 Komunikazioak. 
 Azpiegitura. 
 Baliabide materialak. 

o Plangintza operatiboa. 
 Kronograma orokorra. 
 Funtzio-organigrama. 

37  Elementuen hedatzea eta kokapena. 
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 Ebakuazio-bideak. 
 Barne-araudia. 
 Laguntza- eta ebaluazio-protokoloak. 
 Erakunde arteko koordinazioa. 

 
5. AANa martxan jartzeko eta desaktibatzeko fasea 

- Baliabideen antolakuntza eta kudeaketa.  
- Garraioa. 
- Materialaren kontzentrazioa eta sailkapena. 
- Neurriaren muntaketa.  

o Eremuaren azterketa. 
o Azpiegituren kokapena. 

- Profesionalei informazioa ematea. 
 Langileen funtzioak. 
 Protokolo operatiboak. 
 Uniformetasuna. 
 Ordutegiak. 
 Ibilgailuen kontrola. 
 Komunikazio-hizkuntza eta igortze-kodeak. 

- AANa aktibatzeko prozedura. 
- Desaktibazio-fasea. 

o AANa desaktibatzea. 
o Helburuak. 
o Prozedura orokorrak. 
o AANaren garapena aztertzea. 
o Memoria egitea. 

 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua 
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK  
KRISI-EGOERETAN 
 
Kodea: MF0072_2 

4 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0072_2: Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak erabiltzea krisi-
egoeretan. 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Psikologia orokorraren oinarrizko printzipioak aztertzea. 

EI1.1 Nortasun kontzeptua definitzea. 
EI1.2 Nortasunaren garapen-etapak eta teoriak azaltzea. 
EI1.3 Nortasuna babesteko mekanismoak eta erabilera praktikoa azaltzea. 
EI1.4 Baldintza berezietan dagoen jendearen portaera asalda dezaketen egoera psikologikoak aztertzea. 

 
A2: Hondamendi batek eragindakoen jarrerak eta erantzun psikopatologikoak identifikatzea. 

EI2.1 Jarrera ohikoenak azaltzea. 
EI2.2 Erantzun psikopatologiko nagusiak deskribatzea. 
EI2.3 Erantzun psikopatologikoaren arabera zer arreta psikologiko behar den azaltzea. 

 
A3: Itxuratutako hondamendi-egoera batean lehen laguntza psikologikoa ematea. 38 
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EI3.1 Lehen laguntza psikologikoak ematearen helburuak eta printzipioak definitzea. 
EI3.2 Erantzun emozionalak zehazten dituzten faktoreak ezagutzea. 
EI3.3 Kontrol emozionaleko estrategiak bereiztea. 
EI3.4 Itxaroten ez diren emozioak kontrolatzeko oinarrizko trebetasunak baliatzea. 
EI3.5 Oinarrizko esku-hartze psikologikoko kasu praktiko batean: 

- Dolu-egoera bat kontrolatzea. 
- Antsietate- eta larritasun-egoera bat kontrolatzea. 
- Agresibitate-egoera bat kontrolatzea. 

EI3.6 Talde psikosozialaren funtzioak deskribatzea. 
 
A4: Hondamendian esku hartzen duten ekipoek izan ditzaketen erantzun psikologikoak aztertzea. 

EI4.1 Esku hartzeko ekipoei eragiten dieten estres-faktore nagusiak azaltzea. 
EI4.2 Erreta dagoenaren sindromearen eta besteren bitartezko traumatizazioaren arteko aldeak azaltzea. 

 
A5: Esku hartzen dutenei laguntza psikologikoa emateko teknikak azaltzea. 

EI5.1 Esku hartzen dutenei laguntza psikologikoa ematearen helburuak aipatzea. 
EI5.2 Hondamendi bateko estres-elementu nagusiak azaltzea. 
EI5.3 Esku hartzen dutenei laguntza psikologikoa emateko tekniken oinarriak azaltzea. 

 
A6: Komunikazioaren oinarrizko printzipioak erabiltzea. 

EI6.1 Komunikazioaren kontzeptuaren zentzua azaltzea, eta igorlea, hartzailea eta mezua elementuak 
deskribatzea. 
EI6.2 Komunikazio-kanalak definitzea, baita komunikazio-motak ere. 
EI6.3 Paziente bati laguntza ematen zaion kasu praktiko batean: 

- Egoera desberdinetan, komunikazio-teknika desberdinak erabiltzea.  
EI6.4 Entzumen aktiboko teknikak erreproduzitzea. 
EI6.5 Erantzun pasiboaren, oldarkorraren eta asertiboaren teknikak erreproduzitzea. 

 
A7: Komunikazioa zailtzen duten egoerak bereiztea. 

EI7.1 Komunikazio-zailtasunak eragiten dituzten egoeren kasu praktiko batean: 
Beharrezko kontrol neurriak erabiltzea. 
EI7.2 Talde-lanaren psikologiak dituen konnotazio bereziak definitzea. 
EI7.3 Sanitarioaren eta pazientearen arteko komunikazioaren oinarrizko printzipioak azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Psikologia orokorreko printzipioak, osasun-larrialdietan aplikatuta 

- Nortasun kontzeptua. 
- Nortasunaren garapena. Teoriak. 
- Gizakiaren bilakaeraren etapak. Oinarrizko ezaugarriak. 
- Gizakiaren beharrak. Nortasuna babesteko mekanismoak. 
- Gaixotze-prozesuarekin lotutako esperientzia arruntenak (antsietatea, deserrotzea eta balio-galera, besteak beste). 
- Gaixo izatean, egoera horretara psikologikoki egokitzeko mekanismo nagusiak. 

 
2. Gizarte-komunikazioa eta -trebetasunak larrialdi-eremuan 

- Komunikazioan parte hartzen duten elementuak. Igorlea. Hartzailea. Mezua. 
- Komunikazio-kanalak: entzumena, ikusmena, ukimena, usaimena. 
- Komunikazio-motak. Ahozko hizkuntza. Hizkuntza ez-ahozkoa. 
- Komunikazioaren zailtasunak. Komunikazioa zailtzen duten mezuak. 
- Pertsonarteko komunikazioa hobetzen duten oinarrizko trebetasunak. Entzutearen artea. 
- Trebetasun sozialak. 

o Entzute aktiboa. 
o Negoziazioa. 
o Asertibitatea. Erantzun asertibo nagusiak. 
o Taldean komunikatzeko eta harremanak izateko teknikak. 

 Talde-laneko psikologia. 
 Talde-dinamika. 
 Osasuneko profesionalaren rola. 39 
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 Pazientearen rola. 
o Osasuneko profesionalaren eta pazientearen arteko komunikazioa. 
o Laguntza-erlazioa. 

3. Hondamendietako lehen laguntza psikologikoak 
- Biztanleriaren jarrera hondamendi kasuetan. 

o Erantzuna: kommozioa - inhibizioa - harridura. 
o Izua. 
o Exodoak. 
o Hondamendi batek eragindakoen erantzun psikopatologikoak. Erantzun emozional desdoitua. 

- Erantzun neuropatologiko iraunkorra. 
o Erantzun psikiko larria. 
o Erantzun psikologikoak eta jarrerak, hondamendiaren aldiaren arabera. Aldi prekritikoa. Krisi-aldia. Erantzun-

aldia. Aldi postkritikoa. 
- Hondamendietako laguntza psikologikoa. 
- Helburuak. 

o Laguntza psikologikoaren printzipioak. 
o Estres-faktoreak. 
o Krisi-egoeren kontrola. Euste-neurriak. 
o Dolu-egoerak. 
o Tentsio-egoerak. 
o Oldarkortasun-egoerak. 
o Antsietate- eta larritasun-egoerak. 
o Ekipo psikosozialaren funtzioak. 

 
4. Hondamendi-egoera batean esku hartzen dutenentzako laguntza psikologikoa 

- Esku hartzen dutenen erantzun psikologikoak. Laguntza psikologikoa. 
- Laguntza psikologikoaren helburuak. 
- Estres-faktore nagusiak. 
- Estresa. 
- Erreta dagoenaren sindromea. 
- Besteren bitartezko traumatizazioa. 
- Esku hartzen dutenentzako laguntza psikologikoko teknikak. 

o Elkarri laguntzeko teknika (buddy-system). 
o Emozioak kanporatzeko teknikak eta egoera kritikoei aurre egiteko teknikak (defusinga eta debriefinga). 
o Estresa kontrolatzeko teknikak. 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua 
BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETAKO BIKTIMEI 
OSASUN-LAGUNTZA EMATEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEEN MODULUA 

5 
 
Kodea: MP0139 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Datu-base espezifikoetan geografia-eremu jakin bateko hondamendi-egoera batean laguntza emateko beharrezkoa 
den informazioa bilatzea. 

EI1.1 Eremuaren ezaugarri demografikoak aztertzea. 
EI1.2 Eremuaren ezaugarri politiko, kultural, sozial eta ekonomikoak zehaztea. 

40 EI1.3 Eremuko azpiegiturek izan dezaketen zaurgarritasuna adieraztea. 
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EI1.4 Kaltetutako geografia-eremuan gertaeraren ondorioz sor daitezkeen patologiak zehaztea. 
 
A2: Hondamendiaren arabera behar diren baliabide materialak antolatzea, sorospen-eremuan lehen esku-hartze 
sanitarioa garatzeko. 

EI2.1 Zenbat botika eta material suntsigarri behar den kalkulatzea. 
EI2.2 Material elektromedikoa identifikatzea. 
EI2.3 Osasun-materiala antolatzea, eta garraiatzeko edukiontzietan sartzea, esku-hartzearen lekura garraiatzean 
ez hondatzeko. 
EI2.4 Materialaren zerrenda adieraztea, edukiontzietan sartutako etiketen bidez. 

 
A3: Sorospen-eremuan osasun-postu aurreratua jartzea, gertaeraren baldintzei jarraikiz. 

EI3.1 Aldi baterako osasun-egiturak jartzeko leku egokia aukeratzea. 
EI3.2 Osasun-postu aurreratua muntatzea. 
EI3.3 Lan egiteko moduko argitasuna eta klimatizazioa ematen duten bitartekoak jartzea, eta pazientearen eta 
esku hartzen ari diren langileen segurtasuna bermatzea. 
EI3.4 Egitura barruan beharrezko osasun-materiala jartzea eta antolatzea. 

 
A4: Irrati bidezko komunikazio-sare bat ezartzea, larrialdian jarduera koordinatzeko. 

EI4.1 Irratia konektatzea laguntza logistikoko ibilgailuaren eta larrialdiaren koordinazio-zentroaren artean. 
EI4.2 Irrati bidezko komunikazioa ezartzea esku hartzen duten taldeen artean. 
EI4.3 Estazio finkoa jartzea osasun-postu aurreratuan. 

 
A5: Hondamendi-egoeran, biktimen sailkapena egitea, parametro jakin batzuk ebaluatuz, eta patologiari eta 
larritasunari erreparatuz. 

EI5.1 Biktimak sailkatzeko moduak zehaztea. 
EI5.2 Pazienteen sailkapena bereizketa-metodo sinple baten bidez egitea. 
EI5.3 Sailkatutako biktimak etiketatzea. 
EI5.4 Pazienteak larrialdietarako koordinazio-zentroaren argibideen arabera banatzea ospitaleetan, haien 
patologiari eta larritasunari jarraikiz. 
 

A6: Bizia arriskuan duten pazienteen larritasun-zeinuak ebaluatzea, protokoloari jarraikiz. 
EI6.1 Aire-bidearen buxaduraren zeinuak ebaluatzea. 
EI6.2 Arnasa hartzeko zailtasun-zeinuak ebaluatzea. 
EI6.3 Bihotz- eta zirkulazio-funtzioaren larritasun-zeinuak aztertzea. 
EI6.4 Arrisku neurologikoaren zeinuak ebaluatzea. 
EI6.5 Bizi-konstanteak zehaztea. 
EI6.6 Modu egituratuan komunikatzea pazientearen egoera kritikoari buruzko informazioa mediku 
koordinatzaileari. 
 

A7: Bizia arriskuan duten pazienteengan oinarrizko bizi-euskarrien teknikak erabiltzea, protokoloari jarraikiz. 
EI7.1 Aire-bideak garbitzeko teknikak erabiltzea. 
EI7.2 Funtzio-arriskuak dituzten pazienteekin jarrera-teknikak erabiltzea. 
EI7.3 Oxigenoterapiako gailuak erabiltzea hainbat egoeratan. 
EI7.4 Tresna bidezko bihotz-biriketako bizkortzea egitea, zehaztutako protokoloa baliatuz. 
EI7.5 Kanpoko desfibrilatzaile erdiautomatikoa erabiltzeko algoritmoa erabiltzea. 
EI7.6 Berehalako erditze-egoera batean laguntza ematea. 

 
A8: Larriki traumatizatuta dagoen paziente bati hasierako laguntza ematea, protokoloari jarraikiz. 

EI8.1 Lehen mailako ebaluazioa egitea, eta modu sistemikoan ebaluatzea bizia arriskuan dagoela adierazten 
duten zeinuak.  
EI8.2 Oinarrizko mugimendu terapeutikoak erabiltzea. 
EI8.3 Bigarren mailako ebaluazioa egitea. 
EI8.4 Egoki tratatzea beste lesio traumatiko batzuk (erredurak, elektrokuzioa eta izozketa). 
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A9: Medikuari edo erizainari laguntzea bizi-euskarri aurreratuko teknikak erabiltzen. 
EI9.1 Aireztapen-laguntza emateko beharrezkoa den materiala identifikatzea. 
EI9.2 Zain-bide bat egiteko edo fluidoterapia emateko gailuak identifikatzea. 
EI9.3 Bizi-euskarri aurreratua emateko erabiltzen diren aparatu elektromedikoak identifikatzea. 
EI9.4 Botikak prestatzea, hainbat bidetatik emateko. 

 
A10: Larrialdietarako planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak garatzeko eta martxan jartzeko 
elementuak identifikatzea. 

EI10.1 Geografia-eremuko arrisku-mapa egiteko beharrezkoa den informazioa jasotzea. 
EI10.2 Planoan kokatzea detektatutako arrisku bakoitza. 
EI10.3 Planoan esku hartzeko talde bakoitzaren jarduera-eremuak mugatzea, detektatutako arrisku bakoitzaren 
arabera. 
EI10.4 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriei erantzuteko ezinbestekoak diren osasun-baliabideak 
definitzea. 
EI10.5 Zehaztutako arrisku baterako neurriak martxan jartzeko beharrezkoak diren logistika-elementuak zehaztea. 

 
A11: Hondamendietan, lehen laguntza psikologikoak emateko teknikak erabiltzea, gertaera izan den eremuaren eta izan 
duen tamainaren arabera. 

EI11.1 Berehalako buru-hiltzearen arriskua dagoenean, lehen laguntza psikologikoa emateko teknikak erabiltzea: 
- Biktimarengana hurbiltzea, eragiten dioten baldintzen arabera.  
- Biktimak izan ditzakeen erantzun psikologikoak aztertzea. 
- Aurreko teknikek porrot egiten dutenean, euste-teknikak erabiltzea, eta egoerari bere horretan eustea, profesional 

espezializatuagoak iritsi arte. 
 EI11.2 Borroka-egoera batean, lehen laguntza psikologikoko teknikak erabiltzea. 
EI11.3 Hondamendietan eta dolu-egoeretan laguntza psikologikoa emateko teknikak erabiltzea. 

- Izu kolektiboko egoeretarako gomendioak erabiltzea. 
- Dolu-egoeretan, laguntza-lanak egitea, jasotako argibideei jarraikiz. 

EI11.4 Hondamendietako eta biktima askoko egoeretan esku hartzeak norberarengan eta kidearengan zer ondorio 
dituen jakitea. 

- Hondamendia izan den gunean,erlaxatzeko teknikak erabiltzea. 
- Kideari laguntzeko teknikak erabiltzea, estres-egoerei aurre egiteko. 

 
Edukiak: 
1. Hondamendi batean osasun-jardueraren plangintza egiteko informazioa bilatzeko datu-baseak 
erabiltzea 

- Informazio-iturri kartografikoak eta datu-baseak. 
- Datu-bilaketa, kaltetutako eremuaren oinarrizko azterketa egiteko, eta eremuaren ezaugarriak. 
- Eremuko azpiegituren zaurgarritasuna. 
- Hondamendiak eragindako eremuan sor daitezkeen patologiak. 
 

2. Hondamendi batean osasun-laguntza emateko baliabide materialen antolakuntza 
- Behar-beharrezko osasun-materiala. 
- Hornidura geografia-eremuka. 
- Materialaren antolakuntza. Etiketatzea eta biltzea. 
- Norbera babesteko elementuen zerrenda. 
 

3. Biktima askori laguntzeko osasun-logistikaren antolakuntza 
- Osasun-agintea. 
- Hondamendietako logistika-planen garapena. 
- Osasun-postu aurreratua jartzea. 
- Osasun-materialaren hornidura. Logistika-bitartekoak eta -materialak hornitzea. 

 
4. Biktimen sailkapena eta ebakuazioa larrialdi kolektiboetan 

- Bereizketa-eredu praktikoak. 
- Larritasunaren arabera baloratzea: aztertzea, ebaluazioa eta erabaki terapeutikoa hartzea. 
- Etiketatze-prozedura (taggninga). Bereizketa-txartelak. Lehen, bigarren eta hirugarren kategoria. 
- Biktimak laguntza-eremu desberdinetara eramatea. 42 

 
 
 

 



 
 

Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

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

5. Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreraturako laguntza 
- Oinarrizko bizi-euskarria. 
- Paziente traumatizatu larriarentzako hasierako laguntza. 
- Bizi-euskarri aurreraturako tekniketan laguntzea. 
- Bizi-euskarri aurreraturako tekniketan laguntzea medikuei edo erizainei. 
- Arriskuak prebenitzeko neurriak, norberaren babesa, eta segurtasuna eta higienea bizi-euskarriko teknikak 

erabiltzean. 
 

6. Larrialdietarako planen eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien (AAN) antolakuntza. 
- Larrialdietarako planak antolatzea 
- Arrisku-mapa egitea. 
- Larrialdietarako plana aktibatzea. 
- Aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurrien (AAN) antolakuntza: diseinu-, aktibazio- eta desaktibazio-faseak. 
 

7. Hondamendietako lehen laguntza psikologikoak 
- Lehen laguntzak berehalako buru-hiltzearen arriskua dagoenean. 
- Hondamendietarako eta dolu-egoeretarako laguntza psikologikoa. 
- Esku-hartzaileen ondorio psikologikoak, hondamendietako jardueraren ondoriozkoak. 
- Estres-egoeran dagoen kideari laguntzeko teknikak. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa izanez 

gero 
Akreditaziorik izan 

ezean 

MF0360_2 
Osasun-logistika biktima 
askoko eta hondamendietako 
egoeretan. 

Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatua. 
Erizaintzan diplomatua. 1 urte 3 urte 

MF0361_2 
Biktima askorentzako 
hasierako osasun-laguntza.  

Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatua. 
Erizaintzan diplomatua. 1 urte 3 urte 

MF0362_2  
Osasun-larrialdiak eta 
aurreikus daitezkeen 
arriskuetarako neurriak. 

Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatua. 
Erizaintzan diplomatua. 1 urte 3 urte 

MF0072_2 
Laguntza psikologikoko eta 
sozialeko teknikak krisi-
egoeretan.  

Psikologian lizentziatua. 1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako 
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia 
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 

Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 

irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 

 
 
 
 46 

 
 
 

 



 
 

Biktima askoko eta hondamendietako 
egoeretarako osasun-laguntza 

 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Erizaintzako lantegia 30 50 

Eremu bat kanpoaldean, 
entrenamenduak eta simulazio 
praktikoak egiteko 

300 300 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Erizaintzako lantegia X X X X 

Eremu bat kanpoaldean, 
entrenamenduak eta simulazio 
praktikoak egiteko 

X X X X 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Erizaintzako lantegia 

- Material elektromedikoa. 
- Material suntsigarria eta botikak. 
- Sendaketa-materiala. 
- Immobilizatzeko eta mobilizatzeko materiala. 
- Maniki simulagailua. 
- Maniki simulagailua, haurra. 
- Oxigeno sendagarria. 
- Osasun-laguntza emateko tresnak. 

Eremu bat kanpoaldean, entrenamenduak eta 
simulazio praktikoak egiteko 

 
- Osasun-ibilgailu medikalizatua. 
- Ibilgailuaren prebentziozko mantentze-lanerako tresnak. 
- Immobilizatzeko eta mobilizatzeko materiala. 
- Norbera babesteko materiala. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko materiala. 
- Harrapatuta dagoena ateratzeko oinarrizko materiala. 47 
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- Logistika-materiala. 
- Bereizketa-materiala. 
- Komunikazio-sistema. 
- Seinaleztatzeko eta balizatzeko materiala. 
- Erosotasun-materiala.  
 

 
 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
 

IKASLEAK 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. 
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