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IZENA
OSASUN-GARRAIOA

KODEA
SANT0208

LANBIDE-ARLOA
Osasuna

LANBIDE-EREMUA
Osasun-arreta.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
SAN025_2: Osasun-garraioa (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Ibilgailuan prebentziozko mantentze-lanak egitea, eta material-hornidura kontrolatzea, oinarrizko osasun-laguntza emanez
ospitalizazio aurreko fasean, eta pazientea osasun-zentro egokira eramanez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0069_1: Osasun-ibilgailuan prebentziozko mantentze-lanak egitea, eta material-hornidura kontrolatzea.
- UC0070_2: Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreraturako laguntza ematea pazienteari.
- UC0071_2: Pazientea osasun-zentro egokira eramatea.
- UC0072_2: Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak erabiltzea krisi-egoeretan.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua

Ospitalizazio aurreko esparruan lan egiten du, eta Osasun Sistema Nazionalaren edo osasun-sektore pribatuaren
mende dago esparru hori.

Ekoizpen-sektoreak

Osasun-sektore publikoa eta pribatua.

Lanbideak edo lanpostuak
5112.003.0 Osasun-garraioko laguntzailea.
5112.003.0 Anbulantziako laguntzailea.
8610.003.6 Anbulantzia-gidaria.
Osasun-garraio programatua eta larrialdietakoa, oinarrizko bizi-euskarriko ekipoekin eta/edo bizi-euskarri aurreratuko
ekipoekin.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0069_1
Ibilgailuaren prebentziozko
mantentze-lanak, eta materialaren
horniduraren kontrola.

MF0070_2
Oinarrizko bizi-euskarriko eta bizieuskarri aurreraturako teknikak.

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0679: Osasun-garraioko lan-ingurunearen
antolakuntza.

40

UF0680: Ibilgailuaren prebentziozko
diagnostikoa, eta materialaren hornidura.

60

UF0681: Pazientearen hasierako ebaluazioa
osasun-larrialdietan eta -emergentzietan

50

UF0677 (Zeharkakoa): Oinarrizko bizi-euskarria

60

UF0678 (Zeharkakoa): Bizi-euskarri
aurreraturako laguntza

50

UF0682: Lan-inguruneko segurtasuna laguntzataldearentzat eta pazientearentzat

40

UF0683: Pazientea osasun-zentro egokira
eramatea.

60

100

160

MF0071_2
Pazientea immobilizatzeko,
mobilizatzeko eta garraiatzeko
teknikak.

100

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

40

MP0140
Osasun-garraioko lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideen modulua.

160

IRAUPENA, GUZTIRA

560

7

OSASUNA
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Osasun-garraioa

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
OSASUN-IBILGAILUAN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK
EGITEA, ETA MATERIAL-HORNIDURA KONTROLATZEA
2. gaitasun-atala
OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA ETA BIZI-EUSKARRI
AURRERATURAKO LAGUNTZA EMATEA PAZIENTEARI
3. gaitasun-atala
PAZIENTEA OSASUN-ZENTRO EGOKIRA ERAMATEA
4. gaitasun-atala
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK
ERABILTZEA KRISI-EGOERETAN

1
2
3
4
9

OSASUNA
Profesionaltasun-ziurtagiria

1

1. gaitasun-atala:
OSASUN-IBILGAILUAN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK
EGITEA, ETA MATERIAL-HORNIDURA KONTROLATZEA
Kodea: UC0069_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Ibilgailuaren elementu mekanikoak, elektrikoak eta segurtasun-elementuak aztertzea, eguneroko azterketa-orriari
jarraikiz.
BI1.1 Ibilgailuaren lehentasunezko seinaleek (akustikoek eta argiek) ongi funtzionatzen dute.
BI1.2 Pneumatikoen presio-maila nahiz balazta-likidoaren, direkzio-likidoaren, olioaren, erradiadoreko uraren eta
haizetako garbigailuaren uraren mailak egokiak dira.
BI1.3 Zerbitzua emateko behar beste erregai dago.
BI1.4 Unitatearen sistema elektrikoak egoki funtzionatzen du.
BI1.5 Segurtasun pasiboko elementuek ongi funtzionatzen dute.
BI1.6 Gidatzeko guneko eta laguntza emateko guneko argiztapena behar bestekoa da.
BI1.7 Detektatutako gertakizunak eguneroko azterketa-orrian jasotzen dira, eta haien berri ematen zaio
zerbitzuaren arduradunari.
BI1.8 Oinarrizko mantentze-lanak ibilgailuaren azterketan detektatutako gertakizunak konpontzeko egiten dira.
BI1.9 Ordezko materiala eta oinarrizko gertakizunetarako behar diren tresnak egokiak dira (bonbillak, fusibleak,
tresnak, ordezko gurpilak, etab.).
BI1.10 Garraio-ohatila ongi jaisten eta zabaltzen da.
LB2: Osasun-ibilgailuaren dokumentu orokorrak aztertzea.
BI2.1 Ibilgailuak behar dituen lege-baimen guztiak ditu.
BI2.2 Ibilgailuak bere ekintza-eremuko mapak eta kale-izendegiak ditu.
BI2.3 Ibilgailuan erabiltzeko prest daude laguntza-inprimakiak eta -parteak.
LB3: Osasun-ibilgailuak material-hornidura duen begiratzea.
BI3.1 Osasun-ibilgailuaren material-hornidura ibilgailuak duen laguntza-mailarako eskatzen denarekin bat datorren
aztertzen da, indarrean dagoen arauari jarraikiz.
BI3.2 Osasun-materialaren eraginkortasuna aztertzen da.
BI3.3 Botiken, material suntsigarriaren eta sendaketa-materialaren iraungitze-datari erreparatzen zaio, eta
iraungitakoa kendu eta berria jartzen da, prozedura normalizatuaren arabera.
BI3.4 Ibilgailuko balen oxigeno-kantitatea aztertu egiten da, eta, egokia ez bada, osatu.
BI3.5 Beharrezkoa den materiala eskatzen da, laguntza-unitatearen erabilgarritasuna bermatzeko.
LB4: Balizajeak, norbera babesteko materialak eta argiztapen eramangarria dauden aztertzea.
BI4.1 Ibilgailuan norbera babesteko dagoen materiala unitateko kide guztientzako egokia den aztertzen da,
indarrean dagoen araudiari jarraikiz.
BI4.2 Ibilgailuko seinaleak eta balizajeak egokiak diren aztertzen da, indarrean dagoen araudiari jarraikiz.
BI4.3 Argiztapen-material eramangarria (argiak, luzagarriak, esku-argiak) egokia da, eta ongi funtzionatzen du.
LB5: Komunikazio-sistemen funtzionamendua aztertzea.
BI5.1 Komunikazio-sistemen funtzionamendua aztertu egiten da, eraginkortasunari dagokionez.
BI5.2 Koordinazio-zentrora kontrol-deia eginez, mezua ongi igortzen den aztertzen da, haiek ongi jaso dutela
egiaztatuta.
LB6: Ibilgailuaren garbitasuna eta osasun-materialaren desinfekzioa bermatzea.
BI6.1 Materiala garbitzeko eta desinfektatzeko soluzioak material-motaren eta materialaren ezaugarrien arabera
prestatzen dira.
BI6.2 Zerbitzu-prozedurari jarraitzen zaio osasun-materiala eta laguntza emateko gunea jarduera baten ostean
garbitzeko eta desinfektatzeko.
BI6.3 Materiala ibilgailuan edo biltegian antolatzen eta jartzen da, hura garbitzeko eta desinfektatzeko jarduera
guztiak egin ostean.
BI6.4 Ibilgailuaren kanpoaldea garbitzen da aldian-aldian.
BI6.5 Osasun-jardueran sortutako hondakin organiko eta ez-organikoak ezabatzeko, hondakin-motaren,
kutsaduraren eta zehaztutako protokoloen arabera dagokien ontzian botatzen dira.
LB7: Instalazioak eta ekipoak mantentzeko planean laguntzea.

Osasun-garraioa

BI7.1 Ibilgailuaren mantentze-lanen planean parte hartzen du: pneumatiko-aldaketa, motelgailua, balazta,
koipeztatze-sistema eta abar. Planean, berrikuste-epeak eta lan horiek egiteko arduradunak zehazten dira.
BI7.2 Anbulantziaren material-hornidura mantentzeko planean parte hartzen du; esaterako, material
elektromedikoa, komunikazio-elementuak, mobilizatzeko eta immobilizatzeko materiala, eta harrapatuta dagoena
ateratzeko eta salbatzeko materiala.
LB8: Bere jardueraren kalitate-kontrol egokia egitea, bere unitateko jardueraren programazioan parte hartuz.
B8.1 Laneko protokolo normalizatuak interpretatzen ditu.
BI8.2 Kalitatea bermatzeko arauak eta protokoloak betetzeko egin behar diren jarduerak egiten ditu.
BI8.3 Jardueraren programazioaren bidez, zehaztutako jarduera-prozedurak betetzen dira, eta pazientea
garraiatzeko eta laguntza emateko beharrak bete.
BI8.4 Baliabideak eta materialak optimizatu egiten dira, eta emaitzaren azken kalitateari eusten zaio.
LB9: Pazientearen autonomiari eta askatasunari buruzko lege-arduren berri izatea, baita sekretu profesionalaren eta
datuak babesteko legearen berri ere.
BI9.1 Pazienteak eramateko edo ez eramateko adierazten duen nahia errespetatu egiten da.
BI9.2 Ez eramateko nahiari dagokion dokumentua betetzen da, eta koordinazio-zentroari edo eskumena duen
agintaritzari ematen zaio informazio hori.
BI9.3 Pazientearen gauzak kontrolatzen dira, eta haien ardura hartu. Bestela, haien kargu zer agintari edo
pertsona egin den adierazten da.
BI9.4 Pazientearen eskubideak eta betebeharrak.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak

Anbulantzia; immobilizatzeko materiala; mobilizatzeko materiala; material elektromedikoa; sendaketa-materiala; material
suntsigarria; botikak; oxigeno sendagarria; norbera babesteko materiala; garbitzeko eta desinfektatzeko materiala;
harrapatuta dagoena ateratzeko materiala; inprimakiak; ibilgailuaren lege-dokumentuak; mapak eta kale-izendegiak;
ibilgailuan eta materialean prebentziozko mantentze-lanak egiteko tresnak; komunikazio-sistema; arropa zuria; stocka
kudeatzeko sistema; pakete informatiko aplikatuak.

Lanaren emaitza edo produktuak

Laguntza-unitatearen eraginkortasuna; egunero berrikusketa egiteko inprimakia; materiala eskatzeko inprimakia;
gertakizunaren partea eta material-konponketa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Jarduera-protokoloak. Prozesu espezifikoak. Datuak Babesteko Lege Organikoa (15/99 Legea, 1999ko abenduaren
13koa). Osasun Sistema Nazionalaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko Legea (16/03 Legea, 2003ko maiatzaren
28koa). Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentu klinikoei buruzko eskubideak eta betebeharrak arautzen
dituen oinarrizko Legea (41/02 Legea, 2002ko azaroaren 14koa). Higieneari eta laneko arriskuak prebenitzeari
dagokionez indarrean dagoen legedia. Errepideko osasun-garraioko ibilgailuen ezaugarri teknikoak, ekipamendu
sanitarioa eta pertsonala zehazten dituen Errege Dekretua (619/1998 EDa, 1998ko apirilaren 17koa), eta jarduera horri
eragiten dioten autonomia-erkidegoko arau eta legeak. Osasun-lanbideen antolaketari buruzko Lege Organikoa (44/03
Lege Organikoa, 2003ko azaroaren 14koa), eta jarduera horri eragiten dioten autonomia-erkidegoko arau eta legeak.
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2. gaitasun-atala:
OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA ETA BIZI-EUSKARRI
AURRERATURAKO LAGUNTZA EMATEA PAZIENTEARI
Kodea: UC0070_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Pazientearen hasierako azterketa egitea, eta larritasun-zeinuak bilatzea, zehaztutako protokoloei jarraikiz.
BI1.1 Informazioa tokian bertan jasotzen da, inguruan dauden pertsonei gertatutakoari buruz galdetuta.
BI1.2 Pazientearen bizitza arriskuan jar dezaketen larritasun-zeinuak detektatzen dira.
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BI1.3 Aire-bidearen iragazkortasuna, aireztapena, zirkulazioa eta kontzientzia-maila kontrolatzen dira.
BI1.4 Istripu bat izan duen paziente bat dugunean, inpaktuaren ezaugarri biomedikoak aztertzen dira, gertakizun horrek
eragindako lesioak detektatzeko.
BI1.5 Pazientea aztertu egiten da, oharkabean igaro diren lesiorik duen ikusteko, betiere haren intimitatea, pribatutasuna eta
osotasuna bermatuz.
BI1.6 Egindako azterketaren emaitzaren berri ematen zaio koordinazio-zentroari, eta egingo diren maniobrei buruzko argibideak
eta beharrezkoak izan daitezkeen beste baliabide batzuk eskatzen dira.
BI1.7 Norbera babesteko elementuak pazienteari laguntza modu seguruan emateko erabiltzen dira.
BI1.8 Pazienteak mugitzeko orduan, norbera babesteko neurriak eta asepsiako neurriak hartzen dira.

LB2: Oinarrizko aireztapen-euskarriko teknika optimizatuak zehaztutako protokoloari jarraikiz erabiltzea.

BI2.1 Aireztapen-arazoak dituzten pazienteentzako hasierako laguntza zehaztutako protokoloari jarraikiz ematen da.
BI2.2 Aire-bideak eskuzko teknika egokiaren bidez irekitzen dira.
BI2.3 Eskuzko teknikaren edo xurgagailuaren bidez garbitzen da aire-bidea.
BI2.4 Konorterik gabe dauden pazienteen kasuan, gailu orofaringeo egokiaren bidez eusten zaio irekita aire-bideari.
BI2.5 Aire-bidean oztopo edo gorputz arrotzen bat dagoenean, eskuzko teknikak erabiltzen dira aire-bidea garbitzeko.
BI2.6 Berpizteko baloia (bakarrik puzten dena) oxigeno-balari konektatuta erabiltzen da, behar duten pazienteei aireztapeneuskarria emateko.
BI2.7 Beharra duen paziente orori ematen zaio oxigenoa, koordinazio-zentroari kontsula egin ondoren.
BI2.8 Aireztapen-arazoak dituzten pazienteekin jarrera-tratamendu egokia erabiltzen da.

LB3: Oinarrizko zirkulazio-euskarriko teknikak erabiltzea, zehaztutako protokoloari jarraikiz.

BI3.1 Arazo kardiozirkulatorioak dituzten pazienteentzako hasierako laguntza zehaztutako protokoloari jarraikiz ematen da.
BI3.2 Bihotz-gelditzea duen pazienteari kanpoko bihotz-masajea ematen zaio.
BI3.3 Bihotz- eta arnas gelditzea duten pazienteekin kanpoko desfibrilatzaile erdiautomatikoa erabiltzen da.
BI3.4 Kanpo-odoljarioak dituzten zaurituei adierazitako hemostasia-teknikak aplikatzen zaizkie.
BI3.5 Shockaren zeinuak nabarmenak direnean, kokapen egokian jartzen da pazientea.

LB4: Beste larrialdi-egoera batzuetan, hasierako oinarrizko laguntza ematea, zehaztutako protokoloari jarraikiz.

BI4.1 Beste larrialdi-egoera batzuetan, koordinazio-zentroari galdetzen zaio zer neurri hartu behar diren.
BI4.2 Hasierako oinarrizko laguntza ematen zaie politraumatismoa duten pazienteei.
BI4.3 Laguntza espezifikoa ematen zaie agente fisiko eta kimikoen ondoriozko lesioak dituzten pazienteei.
BI4.4 Berehalako erditze-egoera batean, laguntza espezifikoa ematen da.
BI4.5 Laguntza egokia ematen zaie jaioberriari eta amari.
BI4.6 Krisi konbultsiboak dituzten pazienteei zehaztutako arreta espezifikoa ematen zaie.
BI4.7 Konorterik gabe dauden edo kontzientzia-asaldurak dituzten pazienteei arreta espezifiko egokia ematen zaie.
BI4.8 Intoxikatu diren pazientei osasun-laguntza espezifikoa ematen zaie.
BI4.9 Larrialdi kolektiboetan eta hondamendietan, eragina jasan dutenei laguntzen zaie hasieran, eta pazienteen lehen
sailkapena egiten da, oinarrizko irizpideei jarraikiz.

LB5: Medikuari eta/edo erizainei laguntzea larrialdiko osasun-egoeretan laguntza ematen.

BI5.1 Medikuari edo erizainari laguntzen dio bizi-euskarri aurreratuko teknikak erabiltzen.
LB5.2 Larrialdi-egoeretan, diagnostikoak egiteko prozeduretan eta prozedura terapeutikoetan laguntza ematen du.
BI5.3 Bide parentaletik emateko botikak prestatzen ditu, eta sendagaiak eman ahotik, uzkitik eta bide topikotik, betiere
horretarako agindua jaso ostean.

Lanbide-testuingurua:

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Mobilizatzeko eta immobilizatzeko materiala; material elektromedikoa; material suntsigarria; botikak; oxigeno
sendagarria; norbera babesteko ekipoa; arropa zuria; komunikazio-sistema; hondamendietarako antolakuntza-kita;
jarduera-protokoloak.

Lanaren emaitza edo produktuak

Pazientearen hasierako azterketa; oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea; bizi-euskarri aurreratuko tekniketan
laguntzea; oinarrizko zainketak ematea larrialdi ohikoenetan; pazienteen oinarrizko sailkapena egitea larrialdi
kolektiboetan eta hondamendietan; laguntza-txostena.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Pazienteak mugitzeko eta baloratzeko protokoloa; oinarrizko bizi-euskarri optimizatua emateko jarduera-gida; larrialdi
kolektiboetarako eta hondamendietarako jarduera-protokoloa; material elektromedikoa erabiltzeko argibideen
eskuliburuak.
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3

3. gaitasun-atala
PAZIENTEA OSASUN-ZENTRO EGOKIRA ERAMATEA
Kodea: UC0071_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Larrialdi bat bide publikoan izan denean, osasun-jarduerarako ingurune segurua sortzea.
BI1.1 Biktimak eta jarduera-taldea bidetik doazen ibilgailuetatik babesteko kokapen eta distantzia egokian jartzen
da ibilgailua.
BI1.2 Seinaleak eta balizaje-eremuak zehazteko, behar diren elementuak erabiltzen dira.
LB2: Pazientearengana modu seguruan iristeko aukera bermatzea.
BI2.1 Pazientearengana iristeko modua aztertzen da.
BI2.2 Eskura dauden bitartekoak eta teknikak erabiltzen dira pazientearengana seguru iritsi ahal izateko.
BI2.3 Salbamendurako bitarteko aurreratuak eskatzen dira pazientearengana modu seguruan iritsi ezin denean.
BI2.4 Eskura dauden bitartekoak eta teknikak erabiltzen dira pazientea modu egokian eraman ahal izateko.
LB3: Pazientea gertakizuna izan den lekutik anbulantziara eramatea.
BI3.1 Pazientearen prebentziozko immobilizaziorako, izan ditzakeen lesioetarako eta detektatutako patologietarako
egokiak diren teknikak eta bitarteko materiala erabiltzen dira.
BI3.2 Mobilizatzeko erabiltzen diren teknikek eta bitartekoek pazientea gertakizuna izan den lekutik garraioibilgailura seguru eramatea bermatzen dute.
LB4: Pazientea duen patologiaren arabera jartzea anbulantzian.
BI4.1 Pazientea beste profesional batengandik jasotzean, haren egoerari, izan ditzakeen konplikazioei eta garraiobaldintzei buruzko informazioa eskatzen da.
BI4.2 Pazientea bere patologiaren arabera behar duen jarrera anatomikoan jartzeko mobilizazio- eta immobilizazioteknikak osasun-garraioko ibilgailuaren barruan erabiltzen dira, garraioa bermatzeko.
BI4.3 Behar diren immobilizazio-elementuak erabiltzen dira, ibilgailuaren mugimenduen ondorioz lesioak
larriagotzeko arriskua txikitzeko.
BI4.4 Garraiatzen den bitartean mugi daitezkeen eta kalteren bat eragin dezaketen elementu guztiak ongi finkatzen
dira.
LB5: Pazienteari eta senideei garraio-baldintzei buruzko informazioa ematea.
BI5.1 Pazienteari eta senideei gutxi gorabeherako garraio-denboraren eta helmuga-ospitalearen berri ematen zaie.
BI5.2 Seinale akustikoak erabiltzeko aukeraren berri ematen zaio pazientearen, haren estres-maila ez
areagotzeko.
LB6: Garraio segurua egitea, bide egokienetik.
BI6.1 Osasun-larrialdien koordinatzaileari galdetzen zaio zer zentrotara eraman behar den pazientea, dituen
patologiaren eta laguntza-beharren arabera.
BI6.2 Hurbiltasun-irizpideak, bidearen egoera, zirkulazio-arazoak eta eguraldia kontuan hartzen dira ibilbidea
aukeratzeko orduan.
BI6.3 Pazientearen beharren arabera gidatzen da, egoera larriagotzea edo bigarren mailako lesioak agertzea
saihestuz.
BI6.4 Pazientearen osasun-egoerak eta bidearen ezaugarriek aukera ematen dutenean erabiltzen dira, zentzuz,
seinale akustikoak.
BI6.5 Indarrean dagoen araudia beti errespetatzen da gidatzean.
LB7: Pazientea zaintzea garraiatzen den bitartean.
BI7.1 Ospitalera eramatean, pazientearen egoera aztertzen da, haren bilakaera txarraren berri eman dezaketen
aldaketei adi egonez.
BI7.2 Pazienteak larria den edozein egoera-aldaketa duenean, edo garraio-baldintzak aldatzea eskatzen duenean,
koordinazio-zentroari ematen zaio horren berri.
LB8: Egoera zailetan gidatzeko teknikak erabiliz gidatzea ibilgailua.
BI8.1 Ibilgailua gidatzean, bidearen egoera zailetara egokitzen da.
BI8.2 Ibilgailua gidatzean, eguraldi txarrera egokitzen da.
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LB9: Pazientea osasun-zentrora eramatea.
BI9.1 Ahoz ematen zaio pazienteari buruzko informazio espezifikoa ospitaleko bereizketa-arduradunari, eta mezua
ongi jaso duela egiaztatzen da.
BI9.2 Laguntza-txostena behar bezala beteta ematen zaio ospitaleko bereizketa-arduradunari.

Lanbide-testuingurua:

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Anbulantzia; seinaleztatzeko materiala eta balizajea; harrapatuta dagoena ateratzeko oinarrizko materiala; mobilizatzeko
materiala; immobilizatzeko materiala; norbera babesteko materiala; erosotasuna lortzeko materiala; komunikaziosistema.

Lanaren emaitza edo produktuak
Pazienteari laguntza emateko ingurune segurua; harrapatuta dagoena seguru ateratzea; lesioak prebentzioz
immobilizatzea; teknika egokiekin mobilizatzea; gertakizuna izan den lekutik anbulantziaraino eramatea; jarrera
anatomiko egokienean eramatea; pazientearen beharretara egokituta gidatzea; jarduera-protokoloak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Bide-zirkulazioari eta -segurtasunari buruzko legedia; egoera zailetan ibilgailua gidatzeko prozedura espezifikoa;
merkantzia arriskutsuei buruzko legedia; harrapatuta dagoena ateratzeko eta salbamendurako prozedura; pazienteak
patologiaren arabera eramateko prozedura; irrati-transmisioei buruzko legedia.

4

4. gaitasun-atala
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK
ERABILTZEA KRISI-EGOERETAN
Kodea: UC0072_2
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 eragina kaltetuarekin, harremanetan jartzen den unetik beretik ospitalera
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 senideekin, 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.
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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.

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. prestakuntza-modulua:
IBILGAILUAREN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK, ETA
MATERIALAREN HORNIDURAREN KONTROLA
2. prestakuntza-modulua:
OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIKO ETA BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO
TEKNIKAK
3. prestakuntza-modulua:
PAZIENTEA IMMOBILIZATZEKO, MOBILIZATZEKO ETA GARRAIATZEKO
TEKNIKAK
4. prestakuntza-modulua:
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK
KRISI-EGOERETAN
5. prestakuntza-modulua:
OSASUN-GARRAIOKO LANEKOAK EZ DIREN ARRETAKO
LANBIDE-JARDUNBIDEEN MODULUA

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
IBILGAILUAREN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK, ETA
MATERIALAREN HORNIDURAREN KONTROLA
Kodea: MF0069_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0069_1: Osasun-ibilgailuan prebentziozko mantentze-lanak egitea, eta

material-hornidura kontrolatzea.

Iraupena: 100 ordu
1.1. prestakuntza-atala
OSASUN-GARRAIOKO LAN-INGURUNEAREN ANTOLAKUNTZA.
Kodea: UF0679
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0069_1: OSASUN-IBILGAILUAN PREBENTZIOZKO
MANTENTZE-LANAK EGITEA, ETA MATERIAL-HORNIDURA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB2, LB3, LB4, LB8 eta
LB9 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
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A1: Osasun Sistema Nazionalaren egitura, erlazio organikoa eta hierarkikoa definitzea, osasun-garraioaren antolakuntzan zer
ondorio dituen kontuan izanik.
EI1.1 Osasun Sistema Nazionalaren eskema bat egitea, laguntza-mailak nahiz erlazio organikoa eta funtzionala
zehaztuz.
EI1.2 Larrialdi medikoen sistemaren egitura eta funtzioa azaltzea, osasun-garraioaren antolakuntzan zer ondorio
dituen kontuan izanik.
A2: Dokumentu klinikoak eta ez-klinikoak erabilerekin lortzea, eta haiek izapidetzeko bideak deskribatzea.
EI2.1 Dokumentu klinikoak, haien funtzioa eta izapidetzeko bideak deskribatzea.
EI2.2 Osasun-garraiorako ibilgailuak legea betez ibiltzeko zer baimen behar dituen aipatzea.
EI2.3 Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak egin ondoren, laguntza-txostenean zer informazio jaso behar den
deskribatzea.
EI2.4 Osasun-garraiorako ibilgailuak zer dokumentu geografiko izan behar dituen deskribatzea, jarduera-eremua
kontuan izanik.
EI2.5 Hitzordu-dokumentuak interpretatzea, eta pazientea zer zerbitzuk edo diagnostiko-unitatek hartuko duen
adieraztea.
A3: Osasun-ibilgailuaren material-hornidura berrikusteko eta kontrolatzeko teknikak erabiltzea, eta haren egoera eta
eraginkortasuna aztertzea.
EI3.1 Osasun-ibilgailuaren material-hornidura azaltzea, haren laguntza-mailaren eta dagokion araudiaren arabera.
EI3.2 Osasun-ibilgailuaren material-hornidura berrikusteko eta kontrolatzeko kasu praktiko batean, haren egoera
eta eraginkortasuna aztertzen denean:
- Ordena bati jarraikiz aztertzea anbulantziaren material-hornidura, eta laguntza-mailaren arabera dagokionarekin
bat datorren ikustea.
- Osasun-materialaren eraginkortasuna aztertzea.
- Botiken iraungitze-data, eta material suntsikorraren eta sendatzeko materialaren egoera aztertzea.
- Iraungitako edo agortutako materiala birjartzea, prozedura normalizatuari jarraikiz.
- Oxigeno-balen maila aztertzea, eta, egokia ez bada, osatzea.

Osasun-garraioa

- Materialaren eskaera egitea, laguntza-unitatearen eraginkortasuna bermatzeko.
EI3.3 Osasun-garraioko ibilgailuak izan behar dituen seinaleen, balizajeen, norbera babesteko ekipoen eta
argiztapen eramangarriaren zerrenda egitea.
EI3.4 Osasun-garraioko ibilgailuak araudiari eta zehaztutako prozedurari jarraikiz izan behar dituen seinaleen,
balizajeen, norbera babesteko ekipoen eta argiztapen eramangarriaren azterketa egiteko kasu praktiko batean:
- Ibilgailuan norbera babesteko dagoen materiala unitateko kide guztientzako egokia den aztertzea, indarrean
dagoen araudiari jarraikiz.
- Ibilgailuko seinaleak eta balizajeak egokiak diren aztertzea, indarrean dagoen araudiari jarraikiz.
- Argiztapen-materialak (argiak, luzagarriak, esku-argiak) ongi funtzionatzen duen aztertzea.
A4: Izakinak eta materiala biltegiratzeko, banatzeko eta kontrolatzeko teknikak aukeratzea, osasun-ibilgailuaren eraginkortasuna
bermatzeko.
EI4.1 Izakinak kontrolatzeko metodoak eta materialaren inbentarioa egiteko dituzten erabilerak azaltzea.
EI4.2 Biltegiko izakinak kontrolatzeko dokumentuak bereiztea, eta dokumentu-mota bakoitza biltegian duen
funtzioarekin lotzea.
EI4.3 Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak deskribatzea.
EI4.4 Osasun-biltegia kudeatzeko kasu praktikoan:
- Birjartzeko beharrak identifikatzea, deskribatutako kasuari dagokionez.
- Eskaera-aginduak egitea, material-mota, agentea eta unitate eta/edo enpresa hornitzailea zehaztuz.
- Izakinak kontrolatzeko beharrezkoak diren datuak sartzea datu-basean.
- Materiala kontserbatzeko baldintzak zehaztea, ezaugarrien eta biltegiratze-beharren arabera.
A5: Bere jardueraren kalitatea kontrolatzeko teknikak erabiltzea, kalitatea bermatzeko protokoloak interpretatuz eta betez.
EI5.1 Kalitatearen bermeari lotutako kontzeptuak definitzea; esaterako, laneko protokolo normalizatuak, kalitatekontrolak eta kalitatearen ebaluazioa.
EI5.2 Zerbitzuak ematean kalitatea bermatzen duten giza baliabideak eta baliabide materialak deskribatzea.
EI5.3 Kalitatearen bermearen baldintzetako eta espezifikazioetako desbideratzeak identifikatzea.
EI5.4 Bere jardueraren kalitatea kontrolatzeko teknikak erabiltzeko kasu praktiko batean, kalitatea bermatzeko
protokoloak interpretatuz eta betez:
- Zerbitzuaren kalitatea zehazten duten faktoreak identifikatzea.
- Laneko protokolo normalizatuak interpretatzea.
- Protokoloaren araberako giza baliabideak eta baliabide materialak erabiltzea.
- Jardueraren programazioa egiten laguntzea, zehaztutako protokoloak betez, baita pazientea garraiatzeko eta
laguntza emateko beharrak ere.
A6: Pazientearen autonomia eta askatasunari, sekretu profesionalari, datuak babesteari eta laneko arriskuen prebentzioari
lotutako arauak aztertzea.
EI6.1 Lege-erantzukizunak azaltzea.
EI6.2. Osasunarekin eta osasunari buruzko lege orokorrarekin erlazionatuta dauden Espainiako Konstituzioko
artikuluak azaltzea.
EI6.3 Sekretu profesionalarekin erlazionatutako lege-alderdiak definitzea.
EI6.4 Pazientearen autonomiarekin eta askatasunarekin erlazionatutako arauak aplikatzeko adibideak ematea.
EI6.5 Bere borondatearen berri jasota geratzeko pazienteak edo senideek zer dokumentu sinatu behar dituzten
zehaztea.
EI6.6 Datuak babesteko jarduera positiboak eta negatiboak azaltzea.
EI6.7 Pazientearen eskubideak eta betebeharrak aztertzea.
EI6.8 Lanean arriskuak sortzen dituzten faktoreak eta egoerak deskribatzea, eta lan-eremuan arrisku horiek
prebenitzeko eta arriskuetatik babesteko bitartekoak eta prozedurak zehaztea.
EI6.9 Osasun-garraioaren antolakuntzan eta kudeaketan laneko arriskuak prebenitzeko erabiltzen diren arauak
zehaztea, alderdi hauek aztertuz:
- Ekipo elektromedikoetan erabiltzen diren segurtasun-sistemak.
- Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-ekipoak.
- Lehen laguntzak emateko protokoloak.

Edukiak:
1. Osasun-antolakuntza
-

Osasun Sistema Nazionalaren egitura.
Laguntza-mailak eta prestazio-motak.
Osasun publikoa.
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-

Komunitatearen osasuna.
Medikuntzaren bilakaera historikoa.
Larrialdi medikoko sistemen bilakaera historikoa.
Osasun-garraioaren bilakaera historikoa, gainerako garraio-motak (airekoa eta uretakoa) eta oinarrizko aldeen
ezaugarriak adieraziz.

2. Osasun- eta kudeaketa-dokumentuak
- Dokumentu klinikoak. Izapidetzea

-

o Ospitale barnekoak.
o Ospitalizazio aurrekoak.
o Zentro artekoak.
Dokumentu ez-klinikoak.
o Jarduera-inprimakiak.
o Berrikusketak eta gertakizunak.
o Ibilgailuaren lege-dokumentuak. Baimenak.
o Objektu pertsonalen dokumentuak.
o Dokumentu geografikoak.
o Erreklamazio-orria, eta garraioari uko egiteko orria.

3. Osasun-garraioaren ezaugarriak, eta material-hornidura
-

-

-

Osasun-garraioa: motak. Lurrekoa. Airekoa. Uretakoa.
Lurreko osasun-garraioaren ezaugarri bereizleak:
o Laguntza ematekoa ez den anbulantzia.
o Oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia.
o Bizi-euskarri aurreraturako anbulantzia.
o Osasun-garraio kolektiboa.
o Larrialdi psikiatrikoko osasun-garraioa.
Osasun-garraioko unitatearen material-hornidura, laguntza-mailaren araberakoa.
o Osasun-materiala:
 Suntsikorra eta inbentariagarria.
 Botikak.
 Oxigeno sendagarria.
 Ekipo elektromedikoak.
o Logistika-materiala:
 Seinaleztatzea eta balizatzea.
 Norbera babesteko materiala.
 Argiztapen eramangarria.
Materiala eta ekipoak prest jartzea, eta aztertzea.
Osasun-ibilgailuaren material-horniduraren kontrola.

4. Izakinen eta inbentarioaren kudeaketa
-

-

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

5. Kalitate-bermea
-

-

Kalitate-bermearen sarrera.
o Kalitate-arauak.
o Kalitate-kontrola zerbitzua ematean.
o Jasotako kalitatearen barne- eta kanpo-ebaluazioa.
Osasun-laguntzaren kalitatea. Adierazleak.
Kalitatearen bermeari dagokionez indarrean dagoen legedia.
Kalitate-kontrolaren eta trazabilitatearen dokumentu-zerrenda.

6. Lan profesionalaren lege-alderdiak
20

Langilearen funtzioak.
Ardura legala.

Osasun-garraioa

-

Legedia: osasuna; datu-babesa; pazientearen autonomia, eta informazio eta dokumentu klinikoei buruzko
eskubideak eta betebeharrak.
Espainiako Konstituzioan osasunari buruzkoak diren artikuluak.
Lege aldetik garrantzitsuak diren laguntza dokumentuak, eta laguntzakoak ez direnak.
Laneko arriskuen prebentzioa osasun-garraioaren antolakuntzan eta kudeaketan:
o Ekipo elektromedikoetan erabiltzen diren segurtasun-sistemak.
o Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-ekipoak.
o Lehen laguntzak emateko protokoloak.
o Lana egitean sortzen diren arriskuak.
o Arrisku fisikoak.
o Arrisku kimikoak.
o Arrisku biologikoak.
o Lan-inguruneetako prebentzio- eta babes-neurriak.
o Segurtasunari eta higieneari dagozkion seinaleak.
o Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-ekipoak.

1.2. prestakuntza-atala
IBILGAILUAREN PREBENTZIOZKO DIAGNOSTIKOA, ETA MATERIALAREN
HORNIDURA
Kodea: UF0680
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0069_1: OSASUN-IBILGAILUAN PREBENTZIOZKO
MANTENTZE-LANAK EGITEA, ETA MATERIAL-HORNIDURA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB1, LB5, LB6 eta LB7
lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ibilgailuaren prebentziozko mantentze-lanak egitea, elementu mekanikoak, elektrikoak, komunikazio-sistema eta
segurtasun-elementuak aztertuz, eguneroko azterketa-orriari jarraikiz.
EI1.1 Lan-txanda bakoitzean zer elementu mekaniko, elektriko eta segurtasun-elementu aztertu behar diren
deskribatzea, ibilgailuaren eraginkortasunari eusteko.
EI1.2 Osasun-garraioko ibilgailu baten mantentze-lanetarako plan bat egitea, zer elementu aztertu behar diren,
erantzulea nor den eta azterketak zer aldizkakotasun izango duen zehaztuz.
EI1.3 Ibilgailuaren elementu mekanikoak, elektrikoak, komunikazio-sistema eta segurtasun-elementuak eguneroko
azterketa-orriari jarraikiz aztertzeko kasu praktiko batean:
- Ibilgailuaren lehentasunezko seinaleek (akustikoek eta argiek) ongi funtzionatzen duten aztertzea.
- Pneumatikoen presio-maila nahiz balazta-likidoaren, direkzio-likidoaren, olioaren, erradiadoreko uraren eta
haizetako garbigailuaren uraren mailak egokiak diren ikustea.
- Zerbitzua egiteko behar beste erregai dagoen aztertzea.
- Unitatearen sistema elektrikoak egoki funtzionatzen duen aztertzea.
- Komunikazio-sistemen funtzionamendua eta eraginkortasuna aztertzea, koordinazio-zentrora kontrol-dei bat
eginez.
- Segurtasun pasiboko elementuek ongi funtzionatzen duten aztertzea.
- Gidatzeko guneko eta laguntza emateko guneko argiztapena behar bestekoa den aztertzea.
- Detektatutako gertakizunak eguneroko azterketa-orrian jasotzea.
A2: Osasun-ibilgailua eta materiala garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko prozedurak aztertzea, eta materialaren
arabera zer metodo erabili behar den zehaztea.
EI2.1 Materiala garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko prozedurak azaltzea, eta material bakoitzaren
kasuan nola egiten den zehaztea.
EI2.2 Hondakin biokutsatuak manipulatzeko eta kudeatzeko prozedura azaltzea.
EI2.3 Garbiketa-, esterilizazio- eta desinfekzio-produktuak manipulatzeak zer arrisku dituen azaltzea.
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EI2.4 Osasun-ibilgailua eta -materiala garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko kasu praktiko batean, eta
materialaren arabera zer metodo erabili behar den zehaztuz:
- Materiala garbitzeko eta desinfektatzeko soluzioak material-motaren eta materialaren ezaugarrien arabera
prestatzea.
- Osasun-materiala eta laguntza emateko gunea garbitzea eta desinfektatzea jarduera baten ostean.
- Materiala ibilgailuan edo biltegian antolatzea eta jartzea, hura garbitzeko eta desinfektatzeko jarduera guztiak egin
ostean.
- Ibilgailuaren kanpoaldea garbitzea.
- Osasun-jardueran sortutako hondakin organiko eta ez-organikoak hondakin-motaren, kutsaduraren eta
zehaztutako protokoloen arabera dagokien ontzian botaz ezabatzea

Edukiak:
1. Osasun-ibilgailuaren motorraren eta sistema osagarrien diagnostikoa eta prebentziozko mantentzelanak
-

-

-

-

Ibilgailuaren elementu mekanikoak, elektrikoak eta segurtasun-elementuak.
Motorra.
o Motak. Osagaiak. Funtzionamendua.
o Erabilitako energia-iturria.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Lubrifikazio- eta hozte-sistemak.
o Olio-motak. Osagaiak. Funtzionamendua.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. Olio- eta ur-mailen kontrola.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Elikatze-sistema.
o Osagaiak. Funtzionamendua.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Abiatze-sistema.
o Motak. Osagaiak. Funtzionamendua. Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.

2. Osasun-ibilgailuaren indarren transmisio-sistemaren eta errodaje-trenen diagnostikoa, eta
prebentziozko mantentze-lanak
-

-

-

-
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Transmisio-sistema.
o Osagaiak. Funtzionamendua.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Balazta- eta moteltze-sistemak.
o Motak. Osagaiak.
o Funtzionamendua. Balazta- eta moteltze-sistemen erabilera konbinatua. Erabilera-mugak.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. Balazta-likidoaren mailaren eta balazten higaduraren
kontrola.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Ez blokeatzeko sistemak. Osagaiak. Funtzionamendua.
Enbrage-sistema. Osagaiak. Funtzionamendua.
Abiadura-kaxa. Diferentzialak. Ardatz eragileak. Trakzioa kontrolatzeko sistemak. Osagaiak. Funtzionamendua.
Direkzio-sistema.
o Motak. Osagaiak. Funtzionamendua.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. Direkzio-likidoaren mailaren kontrola.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Esekidura-sistema.
o Motak. Funtzionamendua.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
Gurpilak.
o Motak. Osagaiak.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. Marrazkiaren higaduraren eta presioaren kontrola.

Osasun-garraioa

o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
o Kateen erabilera.

3. Osasun-ibilgailuaren sistema elektrikoaren, haren zirkuituen eta komunikazio-sistemaren diagnostikoa
eta prebentziozko mantentze-lanak
-

-

Sistema elektrikoa, pizteko eta martxan jartzeko sistema, korrontearen sorgailua, argiak eta elementu elektriko
osagarriak.
o Osagaiak. Elementu elektrikoak, elektronikoak eta haien zirkuituak. Funtzionamendua.
o Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. Argien eta keinukarien kontrola. Muntatzea, desmuntatzea
eta konpontzea. Bateriaren kontrola.
o Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.
o Segurtasun- eta prebentzio-neurriak.
Argi- eta soinu-seinaleen sistemak. Funtzionamendu-kontrola.
Klimatizazio-sistemak.
Segurtasun aktiboa eta pasiboa.
Komunikazio-sistema: oinarriak, funtzioa eta osagaiak. Irrati-transmisioa. Telefono bidezkoa. GPS sistema.

4. Osasun-ibilgailuko materialaren, tresnen eta barrualdearen garbiketa
-

Osasun-materiala garbitzeko eta desinfektatzeko oinarrizko printzipioak.
Erabili eta botatzeko materiala, eta berriro erabiltzeko materiala.
Garbitzeko prozedura.
Aztertzeko eta egokitzeko irizpideak.
Garbiketa-produktuen erabilerak sor ditzakeen arriskuak identifikatzea.

5. Osasun-ibilgailuko materialaren eta barrualdearen desinfekzioa
-

-

Desinfekzioaren eta asepsiaren oinarrizko printzipioak.
Metodo fisiko bidezko desinfekzioa.
o Irakitea.
o Erradiazio ultramoreak.
o Ultrasoinuak.
Metodo kimiko bidezko desinfekzioa. Lozioak. Murgiltzea.
Desinfektatzeko produktuen erabilerak sor ditzakeen arriskuak identifikatzea.

6. Materiala esterilizatzea
-

2

Oinarrizko printzipioak.
Esterilizatzeko metodoak. Fisikoak. Kimikoak.
Esterilizazioa kontrolatzeko metodoak.
Fumigazioa.
Esterilizazioak sor ditzakeen arriskuak identifikatzea.

2. prestakuntza-modulua:
OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIKO ETA BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO
TEKNIKAK
Kodea: MF0070_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0070_2: Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreraturako laguntza
ematea pazienteari.

Iraupena: 160 ordu
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2.1. prestakuntza-atala
PAZIENTEAREN HASIERAKO EBALUAZIOA OSASUN-LARRIALDIETAN ETA EMERGENTZIETAN
Kodea: UF0681
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0070_2 OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA ETA BIZIEUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZA EMATEA PAZIENTEARI gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ospitalizazio aurreko laguntzaren ezaugarriak identifikatzea, jarduera-eremu profesionala ulertzeko.
EI1.1 Biziraupen-kate kontzeptua definitzea.
EI1.2 Ospitalizazio aurreko dekalogoaren faseak deskribatzea.
EI1.3 Larrialdi eta emergentzietarako osoko sistema kontzeptua azaltzea, eta elementuak identifikatzea.
EI1.4 Osasun-larrialdia eta -emergentzia kontzeptua definitzea.
A2: Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen printzipio anatomikoak azaltzea, beharrezkoak diren osasun-prozedurak aplikatuko
zaizkion pazientearen oinarrizko egitura ezagutzeko.
EI2.1 Gizakiaren zelula-morfologia eta hura osatzen duten elementuak definitzea.
EI2.2 Giza gorputzeko aparatuak eta sistemak zerrendatzea.
EI2.3 Kasu praktiko batean, organo nagusien mugatze topografikoa zehaztea.
EI2.4 Aparatu eta sistema bakoitzaren oinarrizko konposizio histologikoa definitzea.
A3: Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen funtzioak azaltzea, pazientearen fisiopatologia ulertzen laguntzen dutenak.
EI3.1 Gizakiaren zelulen funtzioa definitzea.
EI3.2 Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen funtzioak zehaztea.
EI3.3 Larrialdi eta emergentzietako medikuntzan ohikoenak diren patologiak dagokien sistema organikoarekin
lotzea.
A4: Pazientearen hasierako balorazioa egiteko teknikak erabiltzea, larritasun-zeinuak detektatzeko, eta berehala emateko bizieuskarriko prozedurak erabiltzea.
EI4.1 Pazientearen oinarriko patologiarekin erlazionatutako elementu interesgarriak zehaztea.
EI4.2 Pazientearen hasierako balorazioa egiteko protokoloa azaltzea, eta zer parametro, zeinu eta sintoma
ebaluatu behar diren deskribatzea.
EI4.3 Pazientearen hasierako balorazioaren kasu praktiko batean, protokoloei jarraikiz:
- Pazienteari galdeketa egitea, aurretiazko patologiei, hartu ohi dituen botikei eta alergiei buruzko informazioa
lortzeko.
- Pazientearen egoera aztertzea, aire-bideak, eta aireztapen- eta zirkulazio-funtzioak asalda ditzaketen larritasunzeinuak bilatuz.
- Bizia arriskuan dagoela adierazten duten zeinu nagusiak detektatzea, pazientearen egoera neurologikoarekin
erlazioa dutenak.
- Bizi-konstanteak hartzea.

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

Ospitalizazio aurreko laguntzaren epidemiologia.
Biziraupen-katea.
Ospitalizazio aurreko dekalogoa.
o Faseak.
Osasun-larrialdia eta -emergentziak. Kontzeptua.
Larrialdi eta emergentzietako osoko sistema. Kontzeptua. Elementuak.

2. Osasun-larrialdietan eta -emergentzietan pazientearen hasierako ebaluazioa egiteari aplikatutako
anatomia
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-

Giza zelula. Egitura. Konposizioa. Motak. Funtzioa.

Osasun-garraioa

-

-

Giza gorputzeko ehunak. Egitura. Motak. Funtzioa.
Giza gorputzeko organoak.
o Kokapena. Plano eta eskualde anatomikoak. Norabide-jarreraren terminologia.
o Funtzioa.
Giza gorputzeko aparatuak eta sistemak.
o Arnas aparatua
o Sistema kardiozirkulatorioa eta sistema linfatikoa. Bihotzaren eta hodi handien anatomia.
o Digestio-aparatua eta guruin erantsiak.
o Nerbio-sistema. Egitura. Sailkapena.
o Lokomozio-aparatua. Hezurrak. Muskuluak. Artikulazioak.
o Sistema endokrinoa.
o Sistema urogenitala. Gernu-aparatua. Ugaltze-aparatua.
o Tegumentu-sistema eta larruazal-eranskinak.
o Zentzumen-organoak.

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

-

Osasuna eta gaixotasuna.
Gaixotasunaren etiologia eta patogenia.
Semiologia: gaixotasuna sintomak eta zeinuak.
Gaixotasunaren faseak.
Giza gorputzeko aparatuen eta sistemen fisiologia eta patologia.
o Sistema kardiozirkulatorioaren fisiopatologia.
 Ziklo kardiakoa. Bihotz-erritmoaren asaldurak.
 Odol-zirkulazioa. Odola. Odol-taldea. Odoljarioak.
 Zirkulazio linfatikoa.
o Arnas aparatuaren fisiopatologia.
 Arnasketaren fisiologia.
 Arnas aparatuaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak.
o Digestio-aparatuaren fisiopatologia.
 Digestioaren fisiologia.
 Digestio-aparatuaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak.
o Nerbio-sistemaren fisiopatologia.
 Nerbio-sistemaren fisiologia.
 Nerbio-sistemaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak.
o Sistema urogenitalaren fisiopatologia.
 Gernu-aparatuaren fisiologia.
 Ugaltze-aparatu femeninoaren eta maskulinoaren fisiologia.
 Gernu-aparatuaren eta ugaltze-aparatuaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta
sintomak.
o Sistema endokrinoaren fisiopatologia.
 Sistema endokrinoa: guruin endokrinoak, hormonak eta hormona-erregulazioa.
 Sistema endokrinoaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak.
o Immunitate-sistemaren fisiopatologia.
 Immunitatea.
 Immunitate-sistemaren patologia. Seinale klinikoak: larrialdietako oinarrizko zeinuak eta sintomak.
Haurraren, adindunaren eta haurdunaren fisiopatologia orokorren konnotazio bereziak.

4. Pazientearen hasierako diagnostikoa osasun-larrialdian
-

-

Bizi-konstanteak.
o Arnas maiztasuna zehaztea.
o Bihotz-maiztasuna zehaztea.
o Gorputzeko tenperatura zehaztea.
o Pulsioximetria zehaztea.
o Arteria-presioa zehaztea.
o Bizi-konstanteen konnotazio bereziak haur, adindun eta haurdunengan.
Larritasun-zeinuak. Kontzeptua. Lehen mailako ebaluazioa. Bigarren mailako ebaluazioa.
Egoera neurologikoaren ebaluazioa.
o Korde-mailaren ebaluazioa. Glasgow-en koma-eskala.
o Begi-niniaren tamaina eta erreflexu fotomotorra.
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-

-

-

-

o Ohikoak ez diren mugimenduen detekzioa.
Aire-bidearen iragazkortasunaren ebaluazioa.
o Buxadura partziala.
o Erabateko buxadura.
Aireztapenaren ebaluazioa.
o Arnas maiztasuna.
o Arnas erritmoa.
o Arnas ahalegina.
o Arnas paradoxikoa.
o Deformazio torazikoa.
o Hipoxiaren beste zeinu batzuk.
Zirkulazioaren ebaluazioa.
o Bihotz-maiztasuna.
o Bihotz-erritmoa.
o Presio arteriala.
o Hipoperfusioaren zeinuak.
Paziente pediatrikoaren hasierako ebaluazioa.
Adindunaren ebaluazio berezia.
Haurdunaren ebaluazio berezia.

5. Erregistro-orria pazientearen laguntza-prozesuaren arabera betetzea
-

-

-

Gutxieneko datuak.
o Datu pertsonalak.
o Laguntza eman den lekua eta ordua.
o Bizi-konstanteak.
o Aurrekari patologikoak (oinarri-patologia, alergiak, ohiko botikak).
o Lehen eta bigarren mailako ebaluazioak.
Larritasun-zeinuak.
o Mediku koordinatzailearekiko harremana.
o Oxigenoterapia.
o Erabilitako teknikak (DESA).
o Jarrera-tratamendua.
o Immobilizatzeko gailuak.
o Profesionalaren sinadura.
UTSTEIN erregistroa (bihotz- eta arnas gelditzea).

2.2. prestakuntza-atala
OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA
Kodea: UF0677
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0070_2 OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA ETA BIZIEUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZA EMATEA PAZIENTEARI gaitasun-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbideburutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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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:

Osasun-garraioa

- 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 sarrerabideari 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.
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.
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Edukiak:
1. Oinarrizko bizi-euskarria
-

-

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

2. Politraumatismoa duten pazienteentzako hasierako laguntza
-

-

-

Epidemiologia.
Traumaren biomekanika.
Egoeraren ebaluazioa eta kontrola.
Politraumatismoa duen pazientearen hasierako ebaluazioa. Lehen eta bigarren mailako ebaluazioak.
Lesio traumatikoen ebaluazioa, euskarria eta egonkortzea.
Traumatismoak dituztenentzako hasierako laguntza.
o Traumatismo torazikoa.
o Traumatismo abdominala.
o Bizkarrezur-muineko traumatismoa.
o Traumatismo kraneoentzefalikoa.
o Gorputz-adarretako eta pelbiseko traumatismoa.
Paziente traumatizatu pediatrikoaren, adindunaren edo haurdunaren konnotazio bereziak.
Mozketak.
Leherketa.
Zapaltzeak.
Hesgailuak.
o Hesgailuaren argibideak.
o Hesgailu-motak. Hesgailu funtzionalak.
o Hesgailuak jartzeko teknikak.
Larruazaleko lesioen zainketa eta tratamendua.
o Odoljarioen kontrola.
o Zaurien garbiketa.
o Zaurien desinfekzioa.
o Larruazaleko lesioen zainketa hotzaren edo beroaren bidez.

3. Aparatu kardiozirkulatorioko eta arnas aparatuko larrialdiak eta emergentziak
-

-

28

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.

Osasun-garraioa

-

-

-

o Shocka
Arnas patologia akutuaren berezko sintoma eta zeinu klinikoak.
o Disnea.
o Zianosia
o Arnasketa-lana areagotzea (estridorea, tiradura).
o Takipnea /brakipnea.
Arnasketaren patologia nagusiak.
o Arnas gutxiegitasuna.
o Asma.
o BGBK berrakutua.
Patologia kardiozirkulatorio akutuko hasierako osasun-jarduera.
Arnasketa patologia akutuko hasierako osasun-jarduera.

4. Larrialdi neurologiko eta psikiatrikoetako hasierako laguntza
-

-

Patologia neurologikoaren eta psikiatrikoaren sintoma nagusiak.
o Kontzientzia-mailaren depresioa. Graduak.
o Fokalitate neurologikoa.
o Konbultsioak.
o Sentimen- eta mugimendu-eskasia.
o Portaera- eta jarrera-asaldurak.
o Asaldura psikomotorra.
Alarma-zeinuak larrialdi neurologiko eta psikiatrikoetan.
Patologia neurologiko eta psikiatriko nagusiak.
o Garunetako hodietako istripu akutua.
o Epilepsia-krisia.
o Meninge-sindromea.
o Delirium tremensa.
o Bero-kolpea.
o Hasierako osasun-jarduera.

5. Oinarrizko osasun-arreta beste larrialdi-egoera batzuetan
-

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

2.3. prestakuntza-atala
BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZA
Kodea: UF0678
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0070_2 OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA ETA BIZIEUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZA EMATEA PAZIENTEARI gaitasun-ataleko LB5 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.
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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).
- 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.
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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.
Torakozentesia.
Perikardiozentesia.
Larrialdietako torakostomia.
Larrialdietako zesarea.
Bizi-euskarri aurreraturako materiala. Material suntsikorra. Material elektromedikoa.

2. Larrialdietarako botikak
-

Oinarrizko farmakozinetika. Botikak emateko bideak. Xurgapena. Jarduera-mekanismoa. Metabolizazioa. 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

3. prestakuntza-modulua
PAZIENTEA IMMOBILIZATZEKO, MOBILIZATZEKO ETA GARRAIATZEKO
TEKNIKAK
Kodea: MF0071_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0071_2: Pazientea osasun-zentro egokira eramatea.
Iraupena: 100 ordu
3.1. prestakuntza-atala
LAN-INGURUNEKO SEGURTASUNA LAGUNTZA-TALDEARENTZAT ETA
PAZIENTEARENTZAT
Kodea: UF0682
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0071_2 PAZIENTEA OSASUN-ZENTRO EGOKIRA
ERAMATEA gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB6 eta LB8 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Ospitalizazio aurreko egoeran osasun-laguntza ematean izaten diren egoerak aztertzea, eta egoera horretan ingurune
segurua sortzeko metodoak eta bitartekoak zehaztea.
EI1.1 Osasun-laguntza bide publikoan eta arrisku-egoera espezifikoetan (merkantzia arriskutsuak, istripu
elektrikoak, suteak) ematen denean erabiltzen diren segurtasun- eta balizaje-metodo eta -materialak azaltzea.
EI1.2 Larrialdi bat bide publikoan izan denean, osasun-jarduerarako ingurune segurua sortzeko kasu praktiko
batean:
- Osasun-laguntza ematen hasi aurretiko arrisku-egoera identifikatzea.
- Laguntza-unitatea kokatzeko leku egokia aukeratzea.
- Ingurune segurua sortzeko material egokiak aukeratzea.
- Gertakizuna izan den lekuan seinaleak eta balizajeak jartzea.
A2: Pazientea dagoen lekura modu seguruan sartzeko prozedura aztertzea.
EI2.1 Ibilgailu, etxebizitza, lokal edo aire zabalean dagoen paziente batengana seguru iristeko metodoak azaltzea,
arriskuren bat eragin dezakeen egoeretan.
EI2.2 Harrapatuta dagoena ateratzeko materialak zerrendatzea, ibilgailu barruan dagoen pazientearengana iristen
laguntzen dutenak.
EI2.3 Ingurune ez-segurua sor dezaketen ibilgailuaren mekanismoak identifikatzea (kontaktua piztuta, erregaiandelaren tapa, aire-poltsa).
EI2.4 Ibilgailu baten oinarrizko egonkortasuna lortzeko prozedurak definitzea.
EI2.5 Istripua izan duena salbatzeko oinarrizko metodoak azaltzea.
EI2.6 Paziente bat ibilgailu batean dagoen kasu praktiko batean:
- Pazientearengana iristeko bide egokiena aztertzea.
- Arriskuak identifikatzea.
- Ibilgailua prozedura egokiaren bidez bermatzea.
- Harrapatuta dagoena ateratzeko oinarrizko maniobrak egitea ibilgailuaren barrura iristeko.
- Iristen zaila den eremu batean dagoen pazientea ateratzeko oinarrizko bermatze-maniobrak egitea.
- Salbamendurako bitarteko aurreratuak eskatzea pazientearengana modu seguruan iritsi ezin denean.

Osasun-garraioa

A3: Pazientea modu seguruan eramatea osasun-zentro egokira, garraioa haren baldintzetara egokituz, eta klimaren eta
bidearen baldintzen arabera egokiena den bidea aukeratuz.
EI3.1 Garraio desegokiak paziente baten egoeran zer ondorio organiko izan ditzakeen azaltzea.
EI3.2 Pazientea osasun-zentro egokira seguru eramateko kasu praktiko batean:
- Bide egokia aztertzea, pazientearen egoera, osasun-zentro egokia dagoen lekua, zirkulazioaren eta bidearen
egoera eta eguraldia kontuan izanik.
- Zirkuitu itxi batean egitea azeleratzeko, gelditzen joateko eta biratzeko maniobrak, pazientearen lesioak
larriagotzeko arriskua ekidinez.
- Pazientearen osasun-egoerak eta bidearen baldintzek aukera ematen dutenean erabiltzea seinale akustikoak.
- Indarrean dagoen araudiari eta pazientearen egoerari jarraikiz gidatzea, pazientearen egoera ez larriagotzeko edo
bigarren mailako lesiorik ez sortzeko. Bidearen egoera eta eguraldia ere kontuan hartzea.
EI3.3 Eguraldi txarra denean aplikatu beharreko maniobrak eta teknikak azaltzea.
A4: Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea pazientea gertakizuna izan den lekutik osasun-zentro egokira eramatean:
EI4.1 Norbera babesteko ekipoen funtzioa zerrendatzea, eta deskribatzea.
EI4.2 Jarduera profesionalaren arriskuak azaltzea.
EI4.3 Laneko Arriskuak Prebenitzeko Legearen oinarrizko alderdiak ezagutzea.
EI4.4 Gorputzaren ergonomiaren eta mekanikaren oinarriak azaltzea.
EI4.5 Jarduera profesionalean ergonomiaren printzipioak aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Pazientea lurretik altxatzea, zama altxatzeko teknika ergonomikoa baliatuz.
- Ibilgailuan jarrera zuzena hartuta sartzea esku-ohea.

Edukiak:
1. Esku hartuko den ingurunea prestatzea pazienteak eramatean
-

-

-

Larrialdi-egoerak eta ingurune segurua prestatzea.
Biktimak eta esku hartuko dutenak babesteko teknikak, laguntza-ibilgailua jarduera-eremuan jarriz.
o Ibilgailuaren distantzia eta kokapena.
o Laguntza ematean ingurune segurua sortzeko materiala.
o Seinaleztatzeko eta balizatzeko teknikak.
Kokatze- eta balizatze-teknikak egoera berezietan:
o Suteak.
o Istripuak merkantzia arriskutsuekin.
o Istripu elektrikoak.
Arrisku nuklearrak, erradioaktiboak, biologikoak eta kimikoak (NEBK) daudenerako prozedurak

2. Harrapatua dagoena ateratzeko eta pazientearengana iristeko teknikak
-

Harrapatuta dagoena ateratzeko materiala.
Harrapatua dagoena ateratzeko teknikak, halabeharrezko bitartekoen bidez.
Salbamendu-materiala.
Oinarrizko salbamendu-teknikak.
Istripua izan duen ibilgailua egonkortzeko teknikak.
Segurtasun-neurriak.
Beste segurtasun-zerbitzuekin batera jarduteko prozedura.

3. Egoera zailetan gidatzea
-

Lehentasuna duten ibilgailuak gidatzeko teknikak.
Eguraldi txarra dagoenean gidatzeko teknikak.
Arazo mekanikoak dauden kasuetan gidatzeko teknikak.
Bide-segurtasuna:
o Oinarrizko kontzeptuak.
o Araudi erregulatzailea.
o Lehentasuna duten ibilgailuentzako araudi espezifikoa.

4. Laneko arriskuen prebentzioa pazienteak eramatean
-

Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Jarduera profesionalaren arriskuak azaltzea.
Norbera babesteko neurriak: Norbera babesteko ekipoak (NBEak).
Gorputzaren ergonomiaren eta mekanikaren oinarriak.
Zama altxatzen parte hartzen duten hezur eta muskuluak.
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-

Bizkarrezurraren eta haren elementu nagusien biomekanika.
Zamak altxatzeko eta garraiatzeko teknikak.
Muskuluak tolesteko eta indartzeko ariketak, lesioak prebenitzeko.

3.2. prestakuntza-atala
PAZIENTEA OSASUN-ZENTRO EGOKIRA ERAMATEA
Kodea: UF0683
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0071_2 PAZIENTEA OSASUN-ZENTRO EGOKIRA
ERAMATEA gaitasun-ataleko LB3, LB4, LB5, LB7 eta LB9 lanbide-burutzapenekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Pazientea mobilizatzeko eta immobilizatzeko metodoak eta bitartekoak erabiltzea, izan ditzakeen lesioak eta detektatutako
patologiak kontuan izanik, anbulantziara eraman ahal izateko.
EI1.1 Pazientea gertakizuna izan den lekutik laguntza-unitatera eramatean immobilizatzeko eta mobilizatzeko
erabil daitezkeen metodoak eta bitartekoak azaltzea.
EI1.2 Laguntza-unitateek mobilizatzeko eta immobilizatzeko dituzten elementuak identifikatzea, eta haien erabilera
azaltzea.
EI1.3 Pazientea mobilizatzeko eta immobilizatzeko metodoak eta bitartekoak erabiltzeko kasu praktiko batean,
izan ditzakeen lesioak eta detektatutako patologiak kontuan izanik: pazientea mobilizatzeko eta immobilizatzeko
metodo egokiena aukeratzea, istripua izan duenak izan ditzakeen lesioak eta/edo istripuaren baldintzak kontuan
hartuta, eta metodo aukeratua aplikatzea.
A2: Neurri terapeutikoak eta erosotasun-neurriak aplikatzea pazienteari, garraiatzeko laguntza-ohatilan dagoela.
EI2.1 Pazientea laguntza-unitateko esku-ohean eramaten denean, erosotasun eta segurtasun handiagoak
bermatzen dituzten prozedurak azaltzea.
EI2.2 Pazienteari esku-ohean aplikatzeko jarrera-neurriak azaltzea, garraio-baldintzak hobetzeko.
EI2.3 Pazientea eramateko unea hobetzeko eta erosoagoa izateko kasu praktiko batean:
- Pazientearen egoerari buruzko oinarrizko informazioa, izan ditzakeen konplikazioak eta garraio-egoerak
ebaluatzea, jarrera eta kokapen anatomikoa egokitzeko laguntza-ohatilan.
- Pazientearen patologiarako egokiena den jarrera-neurria aukeratzea eta aplikatzea.
- Garraiatzean mugi daitezkeen eta kalteren bat eragin dezaketen elementuak finkatzea.
A3: Pazientea osasun-zentro egokira eramatea.
EI3.1 Datu pertsonalak, hasierako ebaluazioaren emaitza eta pazientea garraiatzen denean egiten den ebaluazioa
deskribatzea.
EI3.2 Pazientea osasun-zentro egokira eramateko kasu praktiko batean:
- Patologia jakin bat duen pazientearen hasierako laguntza-txostena eta garraioa egitea.
- Ospitaleko bereizketa-arduradunari garraioari buruzko informazio guztia ematea ahoz.
- Pazienteari eta senideei garraio-baldintzen, gutxi gorabeherako garraio-denboraren eta helmuga-ospitalearen berri
ematea.
- Pazientea zaintzea osasun-zentro egokira eramaten den bitartean, egoera aztertuz, bilakaera txarra izanez gero
berehala jarduteko.
- Pazienteak larria den edozein egoera-aldaketa duenean, edo garraio-baldintzak aldatzea eskatzen duenean,
koordinazio-zentroari ematea horren berri.

Edukiak:
1. Pazienteak mobilizatzea
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Larrialdiko mobilizazio-teknikak adieraztea:
Mobilizatzeko materiala.
o Aulkia.
o Olanazko esku-ohea.

Osasun-garraioa

-

o Esku-ohe zurruna.
o Hutseko esku-ohea.
Larrialdiko mobilizazio-teknikak materialik gabe arrisku-egoeretan.
Mobilizazio-teknikak materialarekin.
Pazientea esku-ohe batetik beste batera aldatzea.

2. Pazienteak immobilizatzea
-

-

-

Jardueraren oinarriak hausturak daudenean.
Immobilizazio-teknikak adieraztea.
o Gorputz-adarrak immobilizatzea.
o Bizkarrezurrean traumatismo bat denean immobilizatzea.
Immobilizatzeko materiala.
o Alboko lepokoak.
o Bururako alboko immobilizatzaileak.
o Pediatriako immobilizatzaileak.
o Bizkarrezurrerako taula.
Immobilizatzeko teknika arruntak.
Halabeharrezko bitartekoen bidez immobilizatzeko teknikak.

3. Osasun-garraioa pazientearen fisiopatologiara egokitzeko prozedura
-

Osasun-garraioaren fisiopatologia kontzeptua, eta oinarriak.
Pazientearen kokapena esku-ohean, patologiaren arabera.
Ibilgailua patologiaren arabera gidatzea.
Aldaketa fisiologikoak zehazten dituzten faktoreak.
Abiadura-aldaketen, bibrazioen, zaraten, tenperaturaren eta altitudearen ondorioak.
Segurtasun- eta erosotasun-neurriak garraioan.

4. Pazientea gertakizuna izan den lekutik larrialdi-eremura eramatea
-

-

-

4

Pazientea eramate kontzeptua, eta haren helburuak.
Informazioa ahoz eta dokumentu bidez.
o Koordinazio-zentroarekin komunikatzea.
 Irrati-hizkuntza. Kontzeptua, motak eta helburua.
 Datuak igortzea, eta komunikazio ofimatikoak.
o Laguntza-dokumentuak, eta laguntzakoak ez direnak.
Datu pertsonalak eta osasun-jardueraren datuak pazientea eramatean.
o Datu pertsonalak.
o Hasierako ebaluazioaren emaitza.
o Garraioan etengabe egindako ebaluazioaren emaitza.
o Hasierako laguntzari, gertakizunei eta garraioari buruzko txostena.
Osasun-garraioko laguntza-txostenak.
Pazientea larrialdi-eremura eramatea: Ospitaleko bereizketa. Sailkatzeko irizpideak.
Langilearen funtzioak.
Ardura legala.
Organoak eta lagin biologikoak garraiatzea.
o Organoak eta lagin biologikoak garraiatzeko baldintza egokiak.
o Garraioaren ingurune biologikoaren edo fisikoaren ezaugarri fisiko-kimikoak.

4. prestakuntza-modulua
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK
KRISI-EGOERETAN
Kodea: MF0072_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

egoeretan.
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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.
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
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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.

Osasun-garraioa

2. Gizarte-komunikazioa eta -trebetasunak larrialdi-eremuan
-

-

Komunikazioan parte hartzen duten elementuak. Igorlea. Hartzailea. Mezua.
Komunikazio-kanalak: entzumena, ikusmena, ukimena, usaimena.
Komunikazio-motak.
o Ahozko hizkuntza.
o 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.
 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. Erantzunaldia. Aldi postkritikoa.
Hondamendietako laguntza psikologikoa.
o 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.
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5

5. prestakuntza-modulua
OSASUN-GARRAIOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEEN
MODULUA
Kodea: MP0140
Iraupena: 160 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

38

A1: Osasun-garraioko enpresaren egitura eta antolakuntza identifikatzea, eta ematen duen zerbitzuarekin eta lanpostu
bakoitzaren jarduera profesionalarekin lotzea.
EI1.1 Osasun-garraioko enpresaren egitura eta antolakuntza eta lanpostu bakoitzaren jarduera profesionalaren
funtzioak identifikatzea.
EI1.2 Osasun-garraioko zerbitzua emateko lan-prozedurak identifikatzea.
EI1.3 Zereginak betetzen erantzukizun profesionaleko jarrerak izatea: puntualtasuna, informazioa igortzea,
ordena, garbitasuna, segurtasuna eta norbera babesteko neurrien erabilera, besteak beste.
EI1.4 Lantaldearekin harremanak izatea.
EI1.5 Jarduera profesionalean laneko arriskuak prebenitzeko arauak identifikatzea.
EI1.6 Bere jardueraren kalitate-arauak identifikatzea, eta kalitatea bermatzeko protokoloak interpretatzea eta
betetzea.
EI1.7 Jardueraren programazioa egiten laguntzea, zehaztutako protokoloak betez, baita pazientea garraiatzeko
eta laguntza emateko beharrak ere.
A2: Osasun-ibilgailuaren material-hornidura berrikustea, eta laguntza-mailaren arabera zer egoera eta eraginkortasun duen
aztertzea, lanerako protokolo normalizatuak eta araudiak kontuan izanik.
EI2.1 Ordena bati jarraikiz aztertzea anbulantziaren material-hornidura, eta laguntza-mailaren arabera
dagokionarekin bat datorren ikustea.
EI2.2 Osasun-ibilgailuaren material-hornidura berrikustea, alderdi hauek aztertuz:
- Ekipoen eta osasun-materialaren eraginkortasuna.
- Botiken iraungitze-data, eta material suntsikorraren eta sendatzeko materialaren egoera.
- Oxigeno-balen maila, eta, egokia ez bada, osatzea.
- Norbera babesteko materiala, seinaleak, balizajeak eta argiztapen eramangarria (argiak, luzagarriak, esku-argiak).
EI2.3 Osasun-ekipoak eta -materiala mantentzeko eragiketak egitea, argibideei eta prozedura zehaztuei jarraikiz.
EI2.4 Materialaren eskaera egitea, laguntza-unitatearen eraginkortasuna bermatzeko, eta iraungitako edo
agortutako materiala prozedura normalizatuaren bidez birjartzea.
EI2.5 Dokumentu klinikoak eta ez-klinikoa, haien funtzioa eta izapidetzeko modua identifikatzea.
EI2.6 Osasun-garraioko ibilgailuko biltegiratze-beharrak eta materiala birjartzeko beharrak identifikatzea, datubase bat erabiliz izakinak kontrolatzeko.
EI2.7 Osasun-garraioko izakinak eta materialak jaso eta biltegiratzea, kontserbazio-baldintzak kontuan izanik.
EI2.8 Laguntza emateko gunea garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea, zehaztutako protokoloei jarraikiz:
- Materiala garbitzeko eta desinfektatzeko soluzioak material-motaren eta materialaren ezaugarrien arabera
prestatzea.
- Osasun-materiala eta laguntza emateko gunea garbitzea eta desinfektatzea jarduera baten ostean.
- Materiala ibilgailuan edo biltegian antolatzea eta jartzea, hura garbitzeko eta desinfektatzeko jarduera guztiak egin
ostean.
- Ibilgailuaren kanpoaldea garbitzea.
EI2.9 Osasun-jardueran sortutako hondakin organiko eta ez-organikoak hondakin-motaren, kutsaduraren eta
zehaztutako protokoloen arabera dagokien ontzian botaz ezabatzea.
A3: Ibilgailuaren elementu mekanikoak, elektrikoak, komunikazio-sistema eta segurtasun-elementuak aztertzea, protokoloari
eguneroko azterketa-orriari jarraikiz.
EI3.1 Lan-txanda bakoitzean zer elementu mekaniko, elektriko eta segurtasun-elementu aztertu behar diren
deskribatzea, ibilgailuaren eraginkortasunari eusteko.
EI3.2 Ibilgailuaren elementu mekanikoak, elektrikoak, komunikazio-sistema eta segurtasun-elementuak aztertzea,
alderdi hauei dagokienez:
- Mailak: erregaia, pneumatikoen presioa, balazta-likidoa, direkzio-likidoa, olioa, erradiadoreko ura eta haizetako
garbigailuaren ura.
- Ibilgailuaren lehentasunezko seinaleak, akustikoak eta argiak.

Osasun-garraioa

- Unitatearen sistema elektrikoa.
- Komunikazio-sistemak.
- Segurtasun pasiboko elementuak.
- Gidatzeko guneko eta laguntza emateko guneko argiztapena.
EI3.3 Fluidoen mailak birjartzea.
EI3.4 Gurpil-aldaketak egitea.
EI3.5 Detektatutako gertakizunak eguneroko azterketa-orrian jasotzea.
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko neurriak, norbera babesteko neurriak, eta segurtasun- eta higiene-neurriak hartzea
osasun-garraioko ibilgailua aztertzea.
EI3.7 Zerbitzuaren kalitatea zehazten duten faktoreak identifikatzea, kalitate-bermearen espezifikazioei jarraikiz.
A4: Bizia arriskuan duten pazienteen larritasun-zeinuak ebaluatzea, protokoloari jarraikiz.
EI4.1 Pazienteari galdeketa egitea, aurretiazko patologiei, hartu ohi dituen botikei eta alergiei buruzko informazioa
lortzeko.
EI4.2 Aire-bidearen buxaduraren zeinuak ebaluatzea.
EI4.3 Arnasa hartzeko zailtasun-zeinuak ebaluatzea.
EI4.4 Bihotz- eta zirkulazio-funtzioaren larritasun-zeinuak aztertzea.
EI4.5 Arrisku neurologikoaren zeinuak ebaluatzea.
EI4.6 Bizi-konstanteak zehaztea.
EI4.7 Koordinazio-zentroari pazientearen egoera klinikoaren berri ematea, larritasun-zeinuak aztertu ondoren.
Argibideak eta baimena eskatzea mediku koordinatzaileari beharrezkoak diren prozedurak eta teknikak egiteko.
A5: Bizia arriskuan duten pazienteengan bizi-euskarrien teknikak erabiltzea, protokoloari jarraikiz.
EI5.1 Funtzio-arriskuak dituzten pazienteekin jarrera-teknikak erabiltzea.
EI5.2 Aire-bideak garbitzeko teknikak erabiltzea.
EI5.3 Oxigenoterapiako gailuak erabiltzea hainbat egoeratan.
EI5.4 Tresna bidezko bihotz-biriketako bizkortzea egitea, zehaztutako protokoloa baliatuz.
EI5.5 Kanpoko desfibrilatzaile erdiautomatikoa erabiltzeko algoritmoa erabiltzea.
EI5.6 Larriki traumatizatuta dagoen paziente bati hasierako laguntza ematea, protokoloari jarraikiz.
EI5.7 Berehalako erditze-egoera batean laguntza ematea.
EI5.8 Hasierako neurriak aplikatzea intoxikatu den pazientearekin, agente toxikoaren izaeraren, kantitatearen eta
sarrera-bidearen arabera.
EI5.9 Medikuari edo erizainari laguntzea bizi-euskarri aurreratuko teknikak erabiltzen.
EI5.10 Arriskuak prebenitzeko neurriak, norbera babesteko neurriak, eta segurtasun- eta higiene-neurriak hartzea
oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzean.
A6: Pazientea osasun-zentro egokira eramatea, patologiaren arabera zehaztutako prozedurak erabiliz.
EI6.1 Osasun-laguntza ematen hasi aurretiko arrisku-egoera identifikatzea.
EI6.2 Ingurune segurua sortzea osasun-jarduerarako, alderdi hauek kontuan izanik:
- Laguntza-unitatearen kokapen egokia.
- Ingurune segurua sortzeko material egokiak aukeratzea.
- Gertakizuna izan den lekuan seinaleak eta balizajeak jartzea.
EI6.3 Salbamendurako bitarteko aurreratuak eskatzea pazientearengana modu seguruan iritsi ezin denean.
EI6.4 Pazientea bere patologiarako egokiena den posizioan eta egokienak diren bitartekoak erabiliz jartzea
ibilgailuaren barruan.
EI6.5 Lesioak izan ditzakeen pazientea immobilizatzea, mugimenduak lesioak larriagotu ez ditzan.
EI6.6 Bide egokia aukeratzea, pazientearen egoera, osasun-zentro egokia dagoen lekua, zirkulazioaren eta
bidearen egoera eta eguraldia kontuan izanik.
EI6.7 Pazientearen osasun-egoerak eta bidearen baldintzek aukera ematen dutenean erabiltzea seinale
akustikoak.
EI6.8 Indarrean dagoen araudiari eta pazientearen egoerari jarraikiz gidatzea, pazientearen egoera ez
larriagotzeko edo bigarren mailako lesiorik ez sortzeko. Bidearen egoera eta eguraldia ere kontuan hartzea.
EI6.9 Pazienteari eta senideei garraio-baldintzen, gutxi gorabeherako garraio-denboraren eta helmugaospitalearen berri ematea.
A7: Hondamendietan, lehen laguntza psikologikoak emateko teknikak erabiltzea, gertaera izan den eremuaren eta izan duen
tamainaren arabera.
EI7.1 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.
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EI7.2 Borroka-egoera batean, lehen laguntza psikologikoko teknikak erabiltzea.
EI7.3 Hondamendietan eta dolu-egoeretan laguntza psikologikoa emateko teknikak erabiltzea.
- Izu kolektiboko egoeretarako gomendioak erabiltzea.
- Dolu-egoeretan, laguntza-lanak egitea, jasotako argibideei jarraikiz.
EI7.4 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.
EI7.5 Emandako lehen laguntza psikologikoei buruzko txosten bat egitea.

Edukiak:

1. Osasun-garraioko enpresen antolaketa
-

Osasun-garraioko enpresen egitura eta antolaketa.
Laguntza-mailak eta osasun-garraio motak.
Lurreko osasun-garraioaren ezaugarri bereizleak.
Jarrera pertsonalak eta profesionalak, eta harremanak.
Laneko arriskuen prebentzioaren antolaketa.
Kalitate-bermearen antolaketa.

2. Osasun-ibilgailuaren material-horniduraren kudeaketa
-

Osasun-garraioko unitatearen material-hornidura, haren laguntza-mailaren araberakoa.
Osasun-ekipoak eta -materialak.
Logistika-materiala.
Materiala eta ekipoak mantentzea, prest jartzea, eta aztertzea.
Osasun-ibilgailuaren material-horniduraren kontrola.
Osasun- eta kudeaketa-dokumentuak.

3. Osasun-ibilgailuaren elementu mekanikoen, elektrikoen eta sistema osagarrien diagnostikoa
eta prebentziozko mantentze-lanak
-

Prebentziozko diagnostikoa egiteko eragiketak.
Komunikazio-sistema: irrati-transmisioa, telefono mugikorra eta/edo satelite bidezkoa, eta nabigazio-sistema.
Ohiko matxurak konpontzea, eta erabilitako bitartekoak.

4. Bizia arriskuan duten pazienteen larritasun-zeinuak ebaluatzea, eta bizi-konstanteak hartzea.
-

Bizia arriskuan duten pazienteen zeinuak eta sintomak ebaluatzeko protokoloak.
Pazienteari lehen harremana izatean egiten zaizkion galderak.
Organismoko sistemak ebaluatzea.
Bizi-konstanteak hartzeko teknikak eta tresnak.
Bizi-konstanteak hartzeko eta/edo monitorizatzeko tresnak eta aparatuak.
Pazientearen egoera klinikoari buruzko informazioa ematea koordinazio-zentroari, protokoloari jarraikiz.

5. Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreraturako laguntza
-

Oinarrizko bizi-euskarria.
Bizi-euskarri aurreraturako teknikak erabiltzea.
Oinarrizko osasun-arreta beste larrialdi-egoera batzuetan.
Erditzen laguntzeko teknikak, haurra kanporatzeko eta haurrondokoa botatzeko faseetan.
Paziente traumatizatu larriarentzako hasierako laguntza.
Bizi-euskarri aurreraturako tekniketan laguntzea.
Arriskuak prebenitzeko neurriak, norberaren babesa, eta segurtasuna eta higienea bizi-euskarriko teknikak
erabiltzean.

6. Pazientea osasun-zentro egokira eramatea.
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-

Osasun-laguntza eman aurreko arrisku-egoeren ebaluazioa.
Osasun-jarduerarako ingurune segurua sortzeko jarduera-prozedurak.
Harrapatuta dagoen pazientea ateratzeko teknikak, edo iristeko zailtasunak daudenerako teknikak.
Pazienteak mobilizatzea.
Pazienteak immobilizatzea.
Osasun-garraioa pazientearen patologiara egokitzea.
Bide egokiena aukeratzea.
Egoera zailetan gidatzea.
Pazienteari eta senideei garraio-baldintzei buruzko informazioa ematea.

Osasun-garraioa

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.
Hondamendia izan den eremurako erlaxazio-teknikak.
Estres-egoeran dagoen kideari laguntzeko teknikak.
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Osasun-garraioa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•
MF0069_1
Ibilgailuaren prebentziozko
mantentze-lanak, eta
materialaren horniduraren
kontrola.

•
•
•

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

Automobilgintzako
goi-mailako
teknikaria.
Autoen mekanikan eta elektrizitatean
teknikari espezialista.
Automobilgintzako teknikari espezialista.
Makinen eta eraikuntza- eta obraekipoen mantentze-lanetan espezialista.

1 urte

3 urte

MF0070_2
Oinarrizko bizi-euskarriko eta
bizi-euskarri aurreraturako
teknikak.

•
•

Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatua.
Erizaintzan diplomatua.

1 urte

3 urte

MF0071_2
Pazientea immobilizatzeko,
mobilizatzeko eta
garraiatzeko teknikak.

•
•

Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatua.
Erizaintzan diplomatua.

1 urte

3 urte

MF0072_2
Laguntza psikologikoko eta
sozialeko teknikak krisiegoeretan.

•

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:
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-

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.

Osasun-garraioa

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

Eremu bat kanpoaldean,
entrenamenduak eta simulazio
praktikoak egiteko

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.
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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.
Logistika-materiala.
Bereizketa-materiala.
Komunikazio-sistema.
Arropa zuria.
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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