
   
 

 

OSASUNA 

Lanbide-eremua: Osasun arreta 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SANT0108) BIKTIMA ASKOKO ETA HONDAMENDIETAKO EGOERETAN OSASUN-LAGUNTZA EMATEA (710/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 
Gaitasun orokorra: Larrialdietarako planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak prestatzen eta aurrera eramaten laguntzea, baita larrialdi kolektiboetarako edo hondamendietarako osasun-
logistika antolatzen eta garatzen laguntzea ere, hasierako laguntza emanez biktima askori, eta laguntza psikologikoko teknikak erabiliz krisi-egoeretan. 

Maila Erreferentziako lanbide-

prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 

lanpostuak 

2 

SAN122_2: BIKTIMA ASKOKO ETA 
HONDAMENDIETAKO EGOERETARAKO 
OSASUN-LAGUNTZA (1087/2005 EDa, 
2005eko irailaren 16ko ). 

 

UC0360_2 
Biktima askoko eta hondamendietako egoeretan osasun-logistika 
antolatzen eta garatzen laguntzea, baliabide-hornidura eta -kudeaketa 
bermatuz, eta koordinazio-lanak babestuz krisi-egoeretan. 

 Osasun-garraioko laguntzailea. 

 Anbulantziako laguntzailea. 

 Osasun-larrialdietako laguntzailea. 

 Larrialdietarako osasun-garraioko 
laguntzailea, oinarrizko bizi-euskarriko 
ekipoekin eta/edo bizi-euskarri aurreratuko 
ekipoekin. 

 Ezbeharretako osasun-laguntzako edo 
hondamendietako osasun-logistikako 
unitateetako laguntzailea. 

 Salbamendu eta erreskateetako 
laguntzailea. 

 Nazioarteko lankidetzako laguntzailea. 

UC0361_2 Hasierako osasun-laguntza ematea biktima askori 

UC0362_2 
Larrialdietarako planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak 
prestatzen eta martxan jartzen laguntzea 

UC0072_2 Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak erabiltzea krisi-egoeretan. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF0360_2 Osasun-logistika biktima askoko eta 
hondamendietako egoeretan. 100 

UF0674 Biktima asko dauden egoeretarako jarduera-ereduak. 40 10 

UF0675 Hondamendietarako osasun-logistika 60 10 

MF0361_2 Biktima askorentzako hasierako osasun-laguntza. 

140 

UF0676 Larrialdi kolektiboetan osasun-laguntza emateko hasierako osasun- antolakuntza 30 10 

UF0677 Oinarrizko bizi-euskarria  60 20 

UF0678 Bizi-euskarri aurreraturako laguntza  50 20 

MF0362_2 Osasun-larrialdiak eta aurreikus daitezkeen 
arriskuetarako neurriak. 

60 
  

60 20 

MF0072_2 Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak 
krisi-egoeretan.  

40 
  

40 20 

MP0139 Biktima askoko eta hondamendietako egoeretako 
biktimei osasun-laguntza emateko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideen modulua 

120 
  

120 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 460 110 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

Akreditazio 

arekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0360_2 
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 zikloetan sartzeko probak 
gainditu izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 
urtetik gorakoentzako unibertsitatera 
sartzeko proba gainditu izana. 

– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 
izatea, ezartzen den araudiaren 
arabera. 

UF0674 

 

 Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna. 

 Erizaintzan diplomatua. 
1 urte 3 urte 

UF0675 

UF0674 gainditua izan behar du 

MF0361_2 

UF0676  

 Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna. 

 Erizaintzan diplomatua. 
1 urte 3 urte 

UF0677  

UF0678 UF0676 eta UF0677 gaindituak 
izan behar ditu 

MF0362_2   
 Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna. 

 Erizaintzan diplomatua. 
1 urte 3 urte 

MF0072_2    Psikologian lizentziaduna. 1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Erizaintzako lantegia 30 50    

Eremu bat kanpoaldean, entrenamenduak eta simulazio 
praktikoak egiteko 

300 300    

 


