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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-MODULUA LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK KRISI-

EGOERETAN (ZEHARKAKOA)  
Kodea  MF0072_2 
Lanbide-arloa OSASUNA 
Lanbide-eremua Osasun-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Biktima askoko eta hondamendietako egoeretarako osasun-laguntza Maila 2 

Biktima asko dauden egoeretarako jarduera-ereduak. 40 
Hondamendietarako osasun-logistika 60 
Larrialdi kolektiboetan osasun-laguntza emateko hasierako osasun- 
antolakuntza 30 

Oinarrizko bizi-euskarria (Zeharkakoa) 60 
Bizi-euskarri aurreraturako laguntza (Zeharkakoa) 50 
Osasun-larrialdiak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako neurriak. 60 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

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

Iraupena 

120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0072_2: LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO ETA SOZIALEKO 
TEKNIKAK ERABILTZEA KRISI-EGOERETAN 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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. 
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A6: Komunikazioaren oinarrizko printzipioak erabiltzea. 

EI6.1 Komunikazioaren kontzeptuaren zentzua azaltzea, eta igorlea, hartzailea eta mezua elementuak deskribatzea. 
EI6.2 Komunikazio-kanalak definitzea, baita komunikazio-motak ere. 
EI6.3 Paziente bati laguntza ematen zaion kasu praktiko batean: 
- Egoera desberdinetan, komunikazio-teknika desberdinak erabiltzea.  
EI6.4 Entzumen aktiboko teknikak erreproduzitzea. 
EI6.5 Erantzun pasiboaren, oldarkorraren eta asertiboaren teknikak erreproduzitzea. 

 
A7: Komunikazioa zailtzen duten egoerak bereiztea. 

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

Edukiak 
1. Psikologia orokorreko printzipioak, osasun-larrialdietan aplikatuta 

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

 
2. Gizarte-komunikazioa eta -trebetasunak larrialdi-eremuan 

- Komunikazioan parte hartzen duten elementuak. Igorlea. Hartzailea. Mezua. 
- Komunikazio-kanalak: entzumena, ikusmena, ukimena, usaimena. 
- Komunikazio-motak. 

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. Erantzun-aldia. 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. 
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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. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Biktima askoko eta hondamendietako egoeretarako osasun-laguntza  
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