
¿QUE É UN TÉCNICO EN EMERXENCIAS SANITARIAS? 

É a denominación que se dá ao título de formación profesional de grao medio que se imparte 

en España e no que se fai referencia no artigo 4 do REAL DECRETO 1397/2007, do 29 de 

outubro, polo que se establece o título de Técnico en Emerxencias Sanitarias e se fixan as súas 

ensinanzas mínimas. A figura do técnico é toda persoa posuidora do título de Formación 

Profesional de grao medio, que pode poñer atención sanitaria básica e axuda avanzada e 

psicolóxica no ámbito prehospitalario, facer o traslado ao centro sanitario máis útil en función 

da súa gravidade, colaborar na organización e desenvolvemento dos plans de emerxencia, dos 

dispositivos de risco previsibles e da loxística sanitaria ante unha emerxencia individual, 

colectiva ou catástrofe e levar a cabo actividades de tele operación e tele asistencia sanitaria nas 

distintas centrais de coordinación de emerxencias. O título de Técnico en Emerxencias 

Sanitarias, aínda que é só un ciclo formativo de grao medio de FP, é o único título académico, 

ata a data, dedicado á asistencia sanitaria a emerxencias extrahospitalarias, que existe en 

España 

Este profesional exerce a súa actividade no sector sanitario público ou privado, relacionado 

co traslado de pacientes ou vítimas e a prestación de atención inicial sanitaria e psicolóxica, coa 

colaboración na preparación e desenvolvemento da loxística sanitaria ante emerxencias 

colectivas ou catástrofes, así como participando na preparación de plans de emerxencia e 

dispositivos de risco previsible do ámbito da protección civil. As ocupacións e postos de traballo 

máis relevantes son os seguintes: 

 Técnico en Transporte Sanitario. 

 Técnico de Emerxencias Sanitarias. 

 Operador de Teleasistencia. Operador de centros de Coordinación de Urxencias e 

Emerxencias. 

As capacidades xerais que desenvolven no transcurso da súa actividade son as seguintes: 

 Evacuar o paciente ou vítima utilizando as técnicas de mobilización e inmobilización 

e adecuando a condución ás condicións deste, para realizar un traslado seguro ao 

centro sanitario de referencia. 

 Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio e circulatorio en situación de 

compromiso e de atención básica inicial noutras situacións de emerxencia. 

 Colaborar na clasificación das vítimas en todo tipo de emerxencias e catástrofes. 

 Prestar apoio psicolóxico básico ao paciente, familiares e afectados en situacións de 

crise e emerxencias sanitarias. 

 Atender a demanda de asistencia sanitaria recibida nos centros xestores de 

teleoperación e teleasistencia. 

 Axudar ao persoal médico e de enfermaría na prestación do soporte vital avanzado 

ao paciente en situacións de emerxencia sanitaria. 

 Verificar o funcionamento básico dos equipos médicos e medios auxiliares do 

vehículo sanitario. 

 Controlar e repoñer as existencias de material sanitario. 

Estas ensinanzas inclúen os coñecementos necesarios para levar a cabo as actividades de 

nivel básico de prevención de riscos laborais. 



¿Como e onde se forma un TES? 

 Centros Regrados de Formación Profesional. 

 Titulación: FP de grao Medio. 

 Duración do estudo: 2000 horas. 

 Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), 

título de Técnico ou de Técnico Auxiliar, ter superado o segundo curso do Bacharelato 

Unificado e Polivalente (BUP)e outros estudos equivalentes a efectos académicos. Outra 

forma de acceder consiste en superar unha proba de acceso ao ciclo formativo. 

Para presentarte, tes que ter polo menos 17 anos no ano que se realiza a proba. 

Existen exencións parciais da proba reguladas por cada Comunidade Autónoma. Os que 

teñan superada a proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos están exentos 

de facer a proba de acceso. Se tes outros estudos post-obrigatorios é conveniente que 

consultes ás posibles validacións existentes. 

Plan de Formación modular dos coñecementos que ten un T.E.S. 

1. Mantemento Mecánico Preventivo do Vehículo. 

2. Loxística Sanitaria en Emerxencias. 

3. Dotación Sanitaria. 

4. Atención Sanitaria Inicial en situacións de emerxencia. 

5. Atención Sanitaria Especial en situacións de emerxencia. 

6. Evacuación e Traslado de pacientes. 

7. Apoio Psicolóxico en situacións de emerxencia. 

8. Plans de Emerxencias e dispositivos de riscos previsibles. 

9. Telemerxencias. 

10. Anatomofisioloxía e Patoloxía básicas. 

11. Formación e Orientación Laboral. 

12. Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

13. Formación en Centros de Traballo. 

 


