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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

112/2018 Foru Agindua, ekainaren 26koa, Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuarena, zeina-
ren bidez deialdia eta oinarri espezifikoak onartzen diren; Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde-
ko karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa prozesua arautu behar duena- administrazio 
bereziko eskala, azpieskala teknikoa, teknikari laguntzaile klasea, erizain laguntzailea- eta 
aurreikusita daudenak abenduaren 29ko 827/2017 Erabakian, zeinaren bidez onartzen den 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren zerbitzura dauden funtzionarioen plazen 
enplegu publikoaren eskaintza 2017rako

Diputatuen Kontseiluaren 827/2017 Erabakia, abenduaren 29ko Diputatuen Kontseilukoa, 
2018ko urtarrilaren 10ean argitaratu zena (ALHAOn 4.zk.), zeinaren bidez onartu zen Gizarte On-
gizaterako Foru Erakundearen zerbitzurako funtzionario plazen enplegu publikoaren eskaintza 
2017.urterako.

2018ko ekainaren 8an ALHAOn argitaratu zen, 66.zk. maiatzaren 18ko 97/2018 Foru Agindua, 
zeinaren bidez aipatu den enplegu publikoaren eskaintza horren ondorioz Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearen zerbitzurako karrerako funtzionario lanpostuak betetzeko hautapen proze-
suan bete behar diren oinarri orokorrak onartu ziren.

Aipatutako Foru Aginduan xedatzen da hautaketa prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa 
dela eskala, azpieskala eta klase bakoitzeko plazen deialdia arautu behar duten oinarri espezi-
fikoak argitaratzea, eta horietan plaza bakoitzaren ezaugarri bereziak zehaztu beharko direla.

Aipatutako guztia kontuan izanda, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 
Legeak ezarritakoarekin bat etorriz, 23. artikuluan eta XI. idazpuruaren IV. Kapituluan langileen 
hautaketa-prozesuen inguruan, zeina azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatu zuen, eta apirilaren 
3ko Diputatuen Kontseiluko 25/2012 Foru Dekretuaren 11.b) artikuluak aurreikusitakoaren ara-
bera, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendu arautegia 
onartzen duena,

XEDATZEN DUT

LEHENENGOA. Oinarri hauei dagozkien hautaprobetarako deia egitea.

BIGARRENA. Foru Agindu honen I. Eranskin moduan jasotzen diren oinarri espezifikoak 
onartzea, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen karrerako funtzionario gisa sartzeko - admi-
nistrazio bereziko eskala, azpieskala teknikoa, teknikari laguntzaile klasea, erizain laguntzaileak- 
hautaketa prozesua arautu behar duenak.

HIRUGARRENA. Foru Agindu honen II. Eranskin moduan jasotzen den gai zerrenda.

LAUGARRENA. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal 
izango da, argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean, Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa, 
hilabeteko epean, ebazpen hori eman duen erakunde berean; hori guztia, Administrazioare-
kiko auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan- Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. 
artikuluarekin loturik-xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 26a

Gizarte Zerbitzuen foru diputatua
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO
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I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA, TEKNIKARI 
LAGUNTZAILE KLASEA, ERIZAIN LAGUNTZAILEA. ( KODEA 42132) 

1. DEIALDIKO PLAZAK.

Administrazio orokorreko administrazio bereziko, azpieskala teknikoa, teknikari laguntzaile 
klasea, erizain laguntzailea, D taldeko (C2) 156 plaza beteko dira oposizio- lehiaketa sistemaren 
bidez; hona:

• 143 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, honela xehatuta:

• 57 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

• 86 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, baina ez da nahitaezkoa.

• 3 plaza sistema irekian desgaitasun orokorra dutenentzat gordetako kupoan; honela xe-
hatuta:

• Plaza batek 2. hizkuntza eskakizuna du, nahitaezkoa.

• 2 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, baina ez dira nahitaezkoak.

• 6 plaza barne sustapeneko txanda orokorrean; hona xehatuta:

• 3 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

• 3 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, baina ez da nahitaezkoa.

• 4 plaza desgaitasun orokorra dutenentzat barne sustapeneko sisteman gordetako kupoan; 
honela xehatuta:

• 2 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

• 2 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, baina ez dira nahitaezkoak.

2. BETEKIZUNAK.

Oinarri orokorretan ezartzen diren baldintzak betetzeaz gainera, eduki beharko dute edo 
titulu horietako bat eskuratzeko eskubideak ordainduta eduki behar dituzte, lehen mailako 
Lanbide Heziketa osasungintza adarra edo Arreta soziosanitarioaren teknikariaren titulua edo 
baliokidea. Atzerrian lortutako tituluak izatekotan, horien homologazioa frogatzen duen egiaz-
tagiria eduki beharko da.

3. DEIALDIAN PARTE HARTZEKO TASAK.

3.1 Maiatzaren 16ko 12/2005 Foru Arauak, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoko 
langileak hautatzeko deialdietan parte hartzeko ordaindu beharreko tasak ezartzen dituenak, 
laugarren artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, deialdi honetan parte hartzeko tasa hau 
ordaindu behar da: 10 euro eskaerako.

3.2 Tasa hau eskaera aurkeztean ordaindu behar da berariaz ezarritako ordainketa pasabi-
deaz baliatuz.

4. HAUTAPEN PROZESUA.

4.1. Oposizio fasea.

Oposizio fasean bi ariketa egin beharko dira nahitaez, eta hautagaiak baztertzeko erabiliko 
dira (lehenengoa eta bigarrena). Beste hirugarren bat ere egin beharko da nahitaez, baina ez 
da baztertzailea izango.
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4.1.1 Lehenengo ariketa.

A) Ariketa honetan gehienez hogeita hamar (30) puntu lortu ahal izango dira; bi proba 
egingo dira.

a) Lehenengo proba: idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak erabakitzen duen gehieneko 
denboran, oinarri hauetako gai zerrendaren zati komuneko edukien inguruko galdetegi bati. 
Aukeratzeko launa erantzun dituzten galderek osatuko dute galdetegia eta bat bakarrik izango da 
zuzena. Zuzeneko puntuazioa kalkulatzeko formula hau aplikatuko da: ondo erantzundako galde-
ren kopurutik gaizki erantzundako galderen herena kenduko da (P = O - G/3). Erantzun gabeko gal-
derak gaizki erantzuntzat joko dira. Proba horretan, gehienez ere 10 puntu lortu ahal izango dira.

Amaierako puntuazioa bost puntu (5) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu on-
doren zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko 
berrogeita hamar (ehuneko 50) izatea.

b) Bigarren proba: idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak erabakitzen duen gehieneko 
denboran, oinarri hauetako gai zerrendako gai espezifikoen inguruko galdera teoriko batzuei; 
galdera bakoitzak lau erantzun edukiko ditu eta bat bakarrik izango da zuzena.

Zuzeneko puntuazioa formula honen emaitza izango da: puntuazioa berdin erantzun zuze-
nen kopurua ken erantzun okerren herena (P = Z – O/3). Erantzun gabeko galderak ez dira oker 
egindakotzat joko. Zati horretan, gehienez ere 20 puntu lortu ahal izango dira.

Amaierako puntuazioa hamar (10) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondo-
ren zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko 
hirurogei (ehuneko 60) izatea.

Baldin eta proba gainditzen dutenen kopurua deialdiko plazen kopurua halako 5 baino txikia-
goa bada, amaierako puntuazioa hamar ( 10) puntukoa izateko behar den zuzeneko puntuazioa 
murriztuko da, txanda guztietako gainditutako guztirako kopurua eta deialdiko plazen kopurua 
halako 5 izan arte, hain zuzen ere. Nolanahi ere, gainditzeko behar den zuzeneko puntuazioa ezin 
da izan zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko berrogei (ehuneko 40) baino 
gutxiago. Baldin eta aurkeztutako pertsonen kopuruagatik ezinezkoa bada deitutako plazak bost 
( 5) aldiz lortzea, beti ezarriko da puntuazio zuzen gisa 10ren baliokidea: gehienez lor daitekeen 
puntuazio zuzenaren ehuneko berrogeia (ehuneko 40).

Zuzeneko puntuazioa hamar (10) izateko zenbatekoa ezarri ondoren, hautagaiek lortutako 
zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira. Beraz, amaierako hogei (20) puntuko 
puntuazioari dagokio zuzeneko gehieneko puntuazioa, eta amaierako zero (0) puntu, puntuazio 
zuzeneko zero (0) punturi dagokio, eta batezbesteko puntuazioak proportzionalki kalkulatuko dira.

Eragiketa hauek guztiak izangaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira.

Lehen proba egiten ez duten hautagaiei ez zaie punturi emango bigarren proban.

B) Lehenengo ariketako amaierako puntuazioa kalkulatzeko eragiketa hauek egingo dira:

Sistema orokorra: ariketako proben amaierako puntuazioak batuko dira.

Barne sustapeneko sistema: bigarren probako amaierako puntuazioa 1,5 ez biderkatuko da.

Gutxieneko puntuaziora, hamabost puntu (15) heltzen ez diren hautagaiak prozesutik kanpo 
geratuko dira.

4.1.2. Bigarren ariketa.

Epaimahaiak ezartzen duen denboran idatziz erantzun beharko zaie oinarri hauetako gai 
zerrendako gai espezifikoen inguruko galdera teoriko-praktiko batzuei; galdera bakoitzak lau 
erantzun edukiko ditu eta bat bakarrik izango da zuzena.
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Bigarren ariketa zero (0) puntutik hogei (20) puntura artekoa izango da; hamar (10) puntuko 
kalifikaziora heltzen ez diren hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira.

Zuzeneko puntuazioa formula honen emaitza izango da: puntuazioa berdin erantzun zuzenen 
kopurua ken erantzun okerren herena (P = Z – O/3).

Amaierako puntuazioa hamar (10) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondo-
ren zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko 
hirurogei (ehuneko 60) izatea.

Baldin eta bigarren proba gainditzen dutenen kopurua deialdiko plazen kopurua halako 1,5 
baino txikiagoa bada, amaierako puntuazioa hamar (10) puntukoa izateko behar den zuzeneko 
puntuazioa murriztuko da, bigarren probako amaierako puntuazioa hamar ( 10) puntukoa edo 
handiagoa izateko behar den zuzeneko puntuazioa murriztuko da, txanda guztietako gaindi-
tutako guztirako kopurua eta deialdiko plazen kopurua halako 1,5 izan arte, hain zuzen ere. 
Nolanahi ere, gainditzeko behar den zuzeneko puntuazioa ezin da izan zuzenean gehienez lor 
daitekeen puntuazioaren ehuneko berrogeita hamar (ehuneko 50) baino gutxiago. Baldin eta 
aurkeztutako pertsonen kopuruagatik ezinezkoa bada deitutako plazak 1,5 aldiz lortzea, beti 
ezarriko da puntuazio zuzen gisa 10ren baliokidea: gehienez lor daitekeen puntuazio zuzenaren 
ehuneko berrogeita hamar (50).

Zuzeneko puntuazioa hamar (10) izateko zenbatekoa ezarri ondoren, hautagaiek lortutako 
zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira. Beraz, amaierako hogei (20) puntuko 
puntuazioari dagokio zuzeneko gehieneko puntuazioa, eta amaierako zero (0) puntu, puntuazio 
zuzeneko zero (0) punturi dagokio, eta batezbesteko puntuazioak proportzionalki kalkulatuko dira.

Eragiketa hauek guztiak izangaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira.

4.1.3. Hirugarren ariketa.

Deialdiko plazetako egitekoekin zerikusia duen proba psikotekniko bat egingo da. Gutxienez 
nortasun test bat egingo da; nolanahi ere, epaimahaiak proba gehiago egitea erabaki ahal 
izango du ( test gehiago eta / edo elkarrizketak).

Nolanahi ere, epaimahai kalifikatzaileak hirugarren ariketan zenbat proba psikotekniko 
egingo diren eta proba horiek nolakoak izango diren ( testak edota elkarrizketak) erabaki be-
harko du bigarren ariketa hautagaien izenik jakin gabe zuzendu ondoren, hau da, bigarren ari-
keta nortzuk zuzendu duten jakin aurretik. Epaimahaiak proba horiez hartzen dituen erabakiak 
bigarren ariketako behin-behineko emaitzekin batera jakinaraziko dira.

Hirugarren ariketa nahitaez egin beharko da, baina ez da erabiliko inor baztertzeko. Puntua-
zioa zero ( 0) eta sei (6) puntu bitartekoa izango da.

4.2 Euskarazko proba.

Proba honetan, euskararen ezagutza neurtuko da; horretarako, 2. hizkuntza eskakizuna 
egiaztatzeko proba egin beharko da.

Dauden lau hizkuntza eskakizunetakoren bat egiaztatuta daukatenek edo balio bereko titulu 
edo ziurtagirietako bat daukatenek euskara ariketak egiteko eguna baino lehenago aurkeztu 
beharko dituzte eta epaimahaiak adierazitako egunetan titulu edo ziurtagiri horiek egiaztatzen 
dituzten agiriak, helbide honetan:

Langileen Arloko Zuzendariordetza Teknikoa. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea. Alaba 
jeneralaren kalea 10-4. solairua, 1. departamentua, 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba).

Egiaztatzen diren hizkuntza eskakizunak honela baloratuko dira :

1 HE: 3,43 puntu.

2 HE: 4,11 puntu.
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3 HE: 7,54 puntu.

4 HE: 8,22 puntu.

4.3 Lehiaketa fasea.

Lehiaketa aldian, izangaiek alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta ba-
loratuko dira. Haietako bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion puntuak 
esleituz egingo da.

4.3.1 Esperientzia.

a) Sistema irekia.

Administrazio publikotzat hartzen diren erakundeetako lan esperientzia honela balora-
tuko da: gehienez hamabi (12) puntu; 0,04 puntu administrazio publikoetako D (C2) Taldeko 
lanpostu edo eginkizunetan, lehen mailako Lanbide Heziketa osasungintza adarra edo Arreta 
soziosanitarioaren teknikariaren titulua edo baliokidea behar denetan, hain zuzen, zeinahi 
erlazio juridikorekin lan egindako hilabeteko. Ez dira kontuan hartuko zerbitzu zibilak edo 
merkataritzako zerbitzuak errentatzeko kontratuen, beken eta prestakuntzako praktiken bidez 
egindako zerbitzuak.

Ondorio horietarako, herri administraziotzat abenduaren 26ko 70/1978 Legeak barnean 
hartzen dituenak jotzen dira, berekin dakartenak herri administrazioko aurretiazko zerbitzuen 
aitorpena, merkataritza sozietate publikoak eta fundazioak kanpo daudelarik.

b) Barne sustapeneko sistema:

Administrazio publikotzat hartzen diren erakundeetako lan esperientzia honela baloratuko 
da: gehienez hamabi (12) puntu; 0,04 puntu hilabete oso bakoitzeko administrazio publikoetako 
E Taldeko lanpostu edo eginkizunetan, eta 0,08 puntu hilabeteko administrazio publikoetako 
D (C2) lehen mailako Lanbide Heziketa osasungintza adarra edo Arreta soziosanitarioaren 
teknikariaren titulua edo baliokidea behar denetan, hain zuzen, zeinahi erlazio juridikorekin 
lan eginda. Ez dira kontuan hartuko zerbitzu zibilak edo merkataritzako zerbitzuak errentatzeko 
kontratuen, beken eta prestakuntzako praktiken bidez egindako zerbitzuak. Hirurtekoetarako, 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak onartutako antzinatasuna bakarrik hartuko da kontuan.

4.3.2. Informatikako ezagutzak.

Gehienez ere 0,50 puntutaraino IT Txartelaren ziurtatze sistemaren bitartez informatikaren 
ezagutza mailak egiaztatzeagatik, ondoko baremo honen arabera:

PROGRAMA PUNTUAK

Windows 7 0,10

Microsoft Word 2010 oinarrizkoa edo aurreratua 0,10

Microsoft Word 2007 oinarrizkoa edo aurreratua 0,10

Microsoft Word 2010 oinarrizkoa edo aurreratua 0,10

Microsoft Word 2007 oinarrizkoa edo aurreratua 0,10

Microsoft Access 2010 bakarra 0,10

Microsoft Outlook 2010 0,10

Internet Oinarrizkoa 0,10

Aplikazio baten bertsio jakin baten ziurtapenak baliogabetu egingo ditu aurreko bertsioenak.

Arabako Foru Aldundiak erakunde jaulkitzaileari ofizioz eskatuko dio izangaiek lortu dituzten 
egiaztapenak ziurtatzeko, oinarri orokorretan ezarritako epearen barruan.
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II. ERANSKINA

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA, TEKNIKARI 
LAGUNTZAILE KLASEA, ERIZAIN LAGUNTZAILEA. ( KODEA 42132) 

GAI KOMUNAK

1. gaia. Espainiako Konstituzioa (I). Oinarrizko eskubide eta betebeharrak ( 10- 55 artikuluak)

2. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (1 – 9 artiku-
luak). I. Titulua: Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak ( 10-12 artikuluak). II. titulua: Euskal 
Herriaren botereez (24-39 artikuluak).

3. gaia. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Saila: 13/2016 Foru Dekretua, otsailaren 
9ko Diputatuen Kontseiluarena. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: ekainaren 20ko 21/1988 
Foru Araua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea eratzen duena eta apirilaren 3ko 25/2012 Foru 
Dekretua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren Egituraren eta Funtzionamen-
duaren Araudia onartzen duena.

4. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Langile motak (8 – 13 artikuluak). 
Enplegatu publikoen eskubideak eta betebeharrak. Enplegatu publikoen jokabide kodea (14 – 54 
artikuluak). Zerbitzu harremana eskuratzea eta galtzea (55 – 68 artikuluak).

BERARIAZKO GAIAK

5. gaia. Zereginak: erizaintza zaintza-osagarrien teknikariarenak eta mendekotasun egoe-
ran dauden pertsonen zaintza teknikariarenak erakunde soziosanitario batean. Betebeha-
rrak, erantzukizuna. Lanbideko sekretua. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera 
pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa: 1-19 artikuluak. Bioetikako funtsezko printzipioak.

6. gaia. Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako eta adimen-urritasuna dutenentzako 
gizarte-baliabideak Araban. Horietako bakoitzaren ezaugarriak eta helburuak. Erakundeen ar-
dura bihurtzea: arazoak eta aukerak.

7. gaia. Pertsonaren oinarrizko beharrak. Maslow-ren piramidea. Eguneroko jarduerak. Ho-
rien konpentsazioa: banakako arreta.

8. gaia. Zahartzearen ezaugarriak: zahartze fisiologikoa, psikologikoa eta soziala. Adi-
men-urritasuna dutenen ezaugarriak: definizioa eta sailkapena.

9. gaia. Adineko pertsonen eta adimen-urritasuna dutenen mugitzeko beharra. Ariketa fisi-
koaren, mugitzearen eta posturak aldatzearen onurak. Laguntza-produktuen erabilera egokia. 
Erorketak: prebentzioa. Ohean daudenei zainketa bereziak. Presioaren edo hezetasunaren on-
doriozko ultzerak prebenitzea.

10. gaia. Adineko pertsonen eta adimen-urritasuna dutenen higiene beharra. Oinarrizko 
kontzeptuak. Eguneroko higienea. Bainua. Higiene oftalmologikoa. Anexu eta zulo naturalen 
higienea: ilea, sudurra, entzumena, ahoa, azazkalak, genitalak. Gailu berezien higienea: PEG 
eta beste ostomiak: zunda nasogastrikoa, maskuriko zunda eta begi-protesia. Ohean dagoen 
pertsonaren higienea.

11. gaia. Adineko pertsonen eta adimen-urritasuna dutenen nutrizio eta hidratazio beharra. 
Oinarrizko kontzeptuak. Malnutrizio, deshidratazio, gizentasuna, sisfagia. Dietak eta adminis-
trazio bideak.

12. gaia. Adineko pertsonen eta adimen-urritasuna dutenen kanporatze-beharra. Oinarri-
zko kontzeptua. Gernua ateratzea: arazorik ohikoenak. Gernuaren ihesa: arrazoiak, ohiturak 
mantentzea, esfinterrak kontrolatzea. Eginkariak kanporatzea: arazorik ohikoenak. Eginkarien 
ihesa: arrazoiak, ohiturak mantentzea, esfinterrak kontrolatzen trebatzea.
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13. gaia. Adineko pertsonen eta adimen-urritasuna dutenen garatzeko eta komunikatzeko 
beharra. Gizarte-harremanak. Norberaren estimua. Aisia eta denbora librea. Komunikazio-mo-
tak. Aditze aktiboa.

14. gaia. Dementzia eta adimen desgaitasunetan jokabidearen eta zantzu psikologikoaren 
maneiua: herratua ibiltzea, aztoramendua, agresibitatea, haluzinazioak, loaren nahasmenduak, 
apatia, antsietatea, depresioa. Abusua eta tratu txarra. Oratzekoak.

15. gaia. Erizaintzako laguntzaileak nola jokatu behar duen larrialdi-egoeretan: istripuak, 
krisi konbultsiboak, intoxikazioak, airea hartzeko bideak ixtea.

16. gaia. Adineko pertsonen ohiko egoerak: dolua, bakardadea, elkarrekin bizitzeko arazoak, 
hilzorian dagoen pertsonaren arreta. Hil ondorengoak. Uztailaren 8ko 11/2016 Legea, bizitzaren 
amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoa: 1, 2, 3, 4, 12, 
13, 18, 19, 20 eta 21. artikuluak. Abenduaren 12ko 7/2002 Legea, Eusko Legebiltzarrarena, osasun 
arloko aurretiazko borondateena.

17. gaia. Infekzioen prebentzioa: esku-garbitzea, arretazko neurri estandarizatuak, aire bi-
dezko transmisioaren arreta, tanten bidezkoa eta ukipenezkoa. Garbiketa, desinfekzioa eta 
osasun-materialaren esterilizazioa.

18. gaia. Diziplinarteko taldeak, kontzeptua, talde-lana, bat-etortzea.

19. gaia. Otsailaren 28ko 8/2017 Foru Dekretua, Foru Gobernu Kontseiluarena, onartzen 
duena lurralde historiko honetako gizarte zerbitzuen foru sareko adinekoen zentroetako oi-
narrizko estatutua, eta indargabetzen duena otsailaren 20ko 19/2001 Foru Dekretuaren bidez 
onartutakoa: 4-31 eta 42-61 artikuluak.

20. gaia. Azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, zeinaren bidez onartzen den 
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren 
testu bategina. 2013ko abenduaren 3a, BOE 289. zk. Berreste-agiria, 2006ko abenduaren 13ko 
New Yorkeko Konbentzioan aitorturiko desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzkoa. 
2008ko apirilaren 21a, BOE 96. zk. : 1-17 eta 57-62 artikuluak.
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