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Osalan

Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen helburu 
nagusienetako bat enpresetako ekoizpen-jardueretan Laneko Segurtasuna eta 
Osasuna txertatzea da.

Txertatze honen ondorioz Laneko Arriskuen Prebentzioan diharduten eragile 
guztiek helburu bakar bat lortzeko garatuko dituzte beren jarduketak, hots, 
langileen osasuna babestu eta sustatzeko.

Lanpostu, lantoki, makina, lan-ekipo eta lan-baldintza guztiak laneko arriskuen 
prebentzioaren ikuspegitik aztertu behar dira, lan-ekipoen euren diseinura heldu 
arte, arrisku ergonomikoen aurrean prebentzio-neurri onena baita. Bakar-bakarrik 
egiazko txertatze horren bitartez zuzendu ahal izango dira prebentzio-neurriak 
gutxitzeko helburuarekin ezabatu ezin izan diren arriskuetara, ondoren neurri 
horien eraginkortasuna egiaztatu eta, beharrezkoa balitz, aldatu edo ordezkatzeko.

Langileei gertatzen zaizkien egiazko arazoetara zuzendutako ekintza-planak 
abian jarri ahal izateko, beharrezkoa da zehatz-mehatz ezagutzea arazo 
horiek zeintzuk diren eta horiek sortzen ari diren eragile eta elementuak 
zeintzuk diren.

Beharrezko da, orobat, pertsonen osasunari lotutako Administrazio guztiek 
elkarrekin lan egitea langileen osasun-arazoei eta osasun-arazo horien 
denborazko joerari buruzko eta horietara zuzendutako ekintzak abian jartzeko 
ahalik eta informaziorik gehiena lortze aldera. 

Hain zuzen ere, bi behar horien inguruan egiten ari da ahaleginik handiena, honako 
hauek saiatuz:

- Batetik, lanari lotuta egonda gaur egun osasun-sistema publikotik 
kontsultetan egunero artatzen diren patologien artean ezkutatzen diren 
patologiak azalaraziko dituzten komunikazio-sistemak bilatzen. 
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- Bestetik, Osasun Publikoari lotutako Administrazioekin parte-hartze 
handiagoa eta elkarrekiko jarduna.

Horregatik eta 2015-2020ko Lan Segurtasun eta Osasuneko Euskal Estregia eta 
2013-2020eko Osasun Plana oinarritzat hartuta aurkezten da Osalanen txosten 
sektorial hau. 

Hala, 2018. urtean zehar 2017an abiarazitako lan-osasunari buruzko datuen 
informazio-sistema, datuen gutxieneko multzoa, sustatu da, horren bitartez lan 
egiten duten pertsonei eragiten dieten arrisku nagusien eraginak eta langile horiek 
jasaten ari diren osasunerako kalteak jakin nahi direlarik. Osasunerako kalteei 
buruzko komunikazio-sistema horiek, lanari lotuta egon zitezkeen patologiak 
azaleratzeko helburua izanda, Osasun Ministerioak argitaratutako gaixotasun 
profesionalen artean jasotako patologiak ez ezik, osasun-langileek lanpostuetan 
garatzen diren atazekin lot zitezkeen guztiak jakinarazteko aukera jasotzen dute. 

Horiek horrela, 2018an zehar 17 Prebentzio Zerbitzuri (EAEn dihardutenen 
%14) dagozkien 237 lan-lekutako populazioaren arriskuen esposizioari buruzko 
informazioa jaso zen.

Osasunerako kalteak direla-eta, 2018an aipatu gaixotasun profesionalen artean 
oraindik jaso ez direnak jakinarazten hasi, eta 14 patologia jakinarazi dira, hau da, 
lanari lotutako gaixotasunak izendatukoak liratekeenak. 

Gaixotasun profesionalen (Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizateko Ministerioak 
argitaratutako taulan jasotakoak) susmoen inguruan azken urteetako datuak 
jaso dira:

- 2015ean jakinarazitako kasuak: 577

- 2016an jakinarazitako kasuak: 587

- 2017an jakinarazitako kasuak: 443

- 2018an jakinarazitako kasuak: 478

Gaixotasun profesionalen eta lan-istripuen intzidentzia-tasak jaso dira.
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Gainera, pertsonen osasunari buruzko datu gehiago gehitu ditzaketen 
profesionalekin lortu ahal izateko, informazio-sistemak egokitzeko lan egin da, 
Osasun Sistema Publikoko medikuek lanari lot zitekeen patologiak jakinarazi ahal 
dezaten eta, sistema horien bitartez, Prebentzio Zerbitzuei lanpostuei lotutako 
informazioa eskatu ahal diezaieten. Hala, 2018. urtean gaixotasun profesionalen 
155 kasu susmagarri jakinarazi zituen Sistema Publiko horrek, eta bide horretatik, 
eragindako pertsonen lanpostuei lotutako arriskuei buruzko beharrezko datuak 
jaso zituen.

2019. urtean zehar informazio-sistema horiek sustatzen jarraitzeko asmoa dago, 
epe erdirako helburua EAEko langileen arriskuen mapa bat eta osasunerako kalteen 

Gaixotasun 
profesionalaren 
intzidentzia-tasa 
(tasa/1.000) 1

4,45 1,53 2,46 1,07 3,59 1,74 3,36 1,68 3,37 1,72

Laneko istripu 
hilgarrien 
intzidentzia-tasa 
(tasa/100.000)

7,0 0,6 4,20 0,27 6,09 0,29 8,81 1,62 7,58 0,26

2013 2014 2015 2016 2017

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

1 Gaixotasun profesionalen urteko intzidentzia-adierazlea urtebeteko atzerapenarekin lortzen da, Gizarte Segurantzak 
urtea amaitutakoan bidaltzen dituelako datuak. Beraz, 2018ko txosteneko adierazleak GPen 2017ko intzidentzia-tasa 
jasotzen du. Gauza bera gertatzen da lan-istripuen adierazlearekin. 

Lanaldia 6,2 0,63 7 0,6 6,09 0,28 7,51 1,35 6,32 0

In Itinere 1,3 0 0,5 0 1,06 0,28 1,3 0,27 1,26 0,26

Guztira (Lanaldia + 
In itinere) 7,5 0,63 7,5 0,6 7,15 0,56 8,81 1,62 7,58 0,26

2013 2014 2015 2016 2017

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak

Gizonak Emaku-
meak
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mapa bat ezartzea, osasunerako kalteak jakinarazitako arriskuek sortzen dituzten 
eta horien joerak ebaluatzea baita. Joeren azterketa honen bitartez, Administrazio 
Publikoek zein Prebentzio Zerbitzuek lanpostuetarako abian jarritako ekintza-planek 
lanak sortutako patologiak gutxitzea lortzen duten ebaluatu nahi da.

2018an abian jarri zen laneko minbiziaren proiektua dela-eta, hots, laneko eragile 
kantzerigenoekiko esposizioari erruz lotuta daudela ezagunak diren hiru minbizi-
motari (mesotelioma, gibeleko angiosarkoma eta sudur-hobi eta sinu paranasaletako 
adenokartzinoma) zuzendutakoari dagokionez, 26 kasu ikertu eta horietatik 19 
mesotelimonak eta 7 sinu paranasaletako adenokartzinomak izan dira. 

Osasun Sistema Publikorako ezarritako gaixotasun profesionalen kasu 
susmagarrietarako ezarritako informazio-sistema berberak erabili dira Mota 
horretako minbiziak dituzten langileen jakinarazpena jasotzeko, beraz Arreta 
Bereziko medikuek (Onkologia, Neumologia eta Otorrinolaringologiakoak) 
jakinarazten dituzte patologia hauek. 

Horretarako, prestakuntza-hitzaldiak eman zitzaien EAEko Ospitale guztietako 
medikuei (Araban izan ezik, 2019rako programatuko baita).

Minbizi horietatik zenbat sortu diren jakin eta joerak aztertu behar dira abian 
jarritako prebentzio-neurriak eraginkorrak diren jakiteko.

Mesotelioma dela-eta, Osasun Publikoak mesoteliomaren joerari buruzko azterketa-
txostena egiteko izan duen laguntza nabarmendu behar da. Txosten hori 2013ra 
arte eguneratu da, minbiziaren erregistro-datuen atzerapenagatik. 2019an beste 
minbizi-moten joerak aztertu eta minbiziaren azken erregistro-datuekin (2015) 
mesoteliomei buruzko txostena eguneratu nahi da.

Lankidetza honen esparruan eta 2018an abian jarritako laneko minbiziaren 
programaren eraginkortasuna balioesteko, Osasun Publikoak hiru minbizi-mota 
hauetako kasu guztien inguruan 2018an dituen datuak eta ezarritako informazio-
sistemen bitartez Osalanera heldu direnak alderatuko dira.

Bestalde, sail biak elkarrekin lanean hasi dira amiantoaren eraginpean egon ahal 
izan diren pertsonen fitxategian jasotako langile osasuntsuek, dagoeneko jardunean 
egon ez daudenez, Lan ondoko Osasunaren Zaintza programara pasatu direnek, 
eragile horri lotutako patologiaren bat pairatu duten aztertu ahal izateko. 2019. 
urtean lan-ildo honekin jarraituko da.

Beraz, helburua laneko patologiak azalerazi eta egiazko datuak ezagutzea da, abian 
jarritako prebentzio-neurriak nahikoak eta egokiak diren balioetsi ahal izateko. 
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Osasun Publikoko sailak eta Osalanek elkarrekin egiten duten lana finkatu egin da 
epidemiologia-alerta eta gaixotasun-agerraldien kasuen ikerketara zuzendutako 
jarduera eta prozeduretan. Hartara, Osasun Sistema Publikoak jakinarazitako 
Legionelosi eta Q Sukarraren alerten eta, besteak beste, hazteri edo infekzio-
gaixotasunen agerraldien aurrean elkarrekin aritu da lanean. Horrela, erakunde biek 
populazio orokorrari zein langileei zuzendutako terapia- eta prebentzio-neurrien 
jarduketa, kontrola eta jarraipena elkarrekin egiten dituztela bermatzen da.

Teknologia berrien ondorioz eta, beraz, lan egiteko era berrien ondoren, lan-baldintza 
berri hauei lotutako arriskuen inguruko sentikortzea eta informazioa sendotu eta 
azpimarratu behar da, arrisku horiek, askotan, lanpostuko presioaren, denboren, 
eta azken batean, arrisku psikosozialen ondorio baitira. 

Arrisku psikosozialak prebenitzen laguntzen duten lan-giro horiek sustatzeko 
kontzientziazio- eta sentikortze-lan honetan, bidaiarien garraio-enpresei 
zuzendutako kanpaina burutu zen 2018an, eta horretarako, 43 bisita egin ziren.

Lan-arriskuen prebentzioan funtzioak betetzen dituzten langileei aholkularitzako 
kontsultak egin zitzaizkien, bai eta salaketen ondoriozko txostenak gauzatu ere. 

Beharrezkoa da honelako arriskuen inguruko prebentzio-kulturaren hedapenari 
eutsi eta edonolako lan-indarkeria saihesteko beharrezko tresnak jartzea. Osalanek 
gai honi buruko triptikoa argitaratu eta zabaldu zuen.            

Osalanen Psikopreben webgunea sustatzen jarraitzen da; bertan, abian jartzen 
diren prestakuntza- eta informazio-ekintza guztiak jasotzen dira, eta 2018an, guztira, 
26.877 bisita egin dira orri honetara.

Osalanen Laneko Psikosoziologiari buruzko IX. Jardunaldiak egin ziren 2018an, eta 
horietara 284 lagun bertaratu ziren.

Laneko Arriskuen Prebentzioaren alorrean, besteak beste, lan-metodo seguru 
berrien eta produktu berrien ikerketa sustatzeko helburuarekin, Osalanek 
aldizka deitzen dituen segurtasun- eta osasun-arloko ikerketa-proiektuetarako 
2018ko deialdian bi diru-laguntza esleitu ziren. Honako hauek izan ziren diruz 
lagundutako proiektuak: 

- Formaldehidoarekiko esposizioa: langileen osasunaren gaineko eraginaren 
azterketa eta efektuzko adierazle biologikoen identifikazioa.

- Efektu disruptore endokrinoaren azterketa estirenoaren eraginpeko 
langileengan. 

Proiektu hauek 2018an hasi eta 2019ko abenduan amaituko dira.



Osalan    7

Osasunaren sustapenari dagokionez eta lanean ohitura osasungarriak sustatu 
eta bideratzeko helburuarekin, funtsezko jarduerak garatu dira bi arlotan: 

- Enpresa-eremuan erakunde osasungarriekiko sentsibilizazioa.

- Enpresetan adikzio edo mendekotasunei aurre hartzeari buruz.

Lehenengoaren inguruan enpresaburuei zuzendutako hitzaldiak eman ziren, eta 
guztira 60 lagun bertaratu ziren. Gainera, enpresa handien foroa sortu zen; bertan 
15 enpresa zeuden ordezkatuta eta jorratutako lehen gaia lan-arloan osasuna 
sustatzearena izan zen. 

Enpresetan adikzioei aurrea hartzeari dagokionez, enpresetako antolakuntzetan 
adikzioak prebenitzeko dauden planen ezarpen-maila ezagutzeko kanpina egin 
zen 2018an. EAEko eraikuntza-sektoreko 73 enpresari zuzendu zen kanpaina hori, 
eta horiek aukeratzeko irizpideak izan ziren 10 langiletik gorako langile-taldea 
edukitzea CNAE 41, 42 edo 43ko (eraikuntzari lotutako kodeak) enpresak izatea. 
2018an zehar enpresa horietan inkestak egin eta 2019an emaitzak aztertu eta 
ondorioak aterako dira.

Enpresetan adikzioei aurrea hartzeko prebentzioko ordezkariei zuzendutako 
gida amaitu eta hedatu egin zen, hala webaren bitartez, nola jardunaldi guztietan 
banatutako triptikoen bidez.

Prebentzio Zerbitzuei adikzioen gaiei buruzko 30 aholkularitza-kontsulta egin ziren. 
Lan-esparrua drogen kontsumoari aurre hartzeari buruzko sentikortze-jardunaldi 
batean parte hartu, eta guztira 40 lagun bertaratu ziren.

Laburbilduz, 2018. URTERAKO honako ondorio hauek atera daitezke:

Helburu nagusia: Ekintza-planak egiazko arazoetara zuzentzea (bai 
Administrazioetatik, bai Prebentzio Zerbitzuetatik).s.

Osalanen kudeaketa-planen ekintza askoren helburuak honako hauek 
izan ziren:

- Esposizioen datuak eskuratzea.

- Gaixotasun profesionalen susmoei buruzko datuak.

- Lanari lotutako gaixotasunen datuak.

- Lanari erruz egotzi ahal zaiola susmoa erakusten duen minbiziari 
buruzko datuak.
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Proiektu hauei dagozkionak:

- Datuen gutxieneko multzoa.

- Laneko minbiziaren proiektua.

- Beste erakunde batzuekiko integrazioa eta lankidetza: Osasun Publikoa, 
Osakidetza.

2019. URTEAN zehar, ondorengo helburuetan aurrera egitea lortzearen alde lan 
egiteko asmoa dago: 

Helburu nagusia: Ekintza-planak egiazko arazoetara zuzentzea (bai 
Administrazioetatik, bai Prebentzio Zerbitzuetatik).

Ekintzak:

- Joerak ebaluatzea prebentzio-neurrien eraginkortasuna ezagutzeko.

- Gaixotasun profesionalak ikertzeko alertak sortzea prebentziozko 
helburuekin, hau da, prebentzio neurriak ezarri eta berriro ere ez 
gertatzeko kausak ezagutzea.

- Lanean epidemiologiaren zaintza sustatzea: talde-osasunaren zaintza. 
Honelako txosten egokien eta, besteak beste, lan-istripuen eta 
gaixotasunen memorien lanketa bultzatzea, enpresaren osasun-egoera 
ezagutzeko eta osasunerako kalteak sortzen ari diren lan-baldintzak 
hobetzeko. 

Osalanen Kudeaketa Planean jasotako proiektuei dagozkienak:

- Gaixotasun profesionalen ikerketa: alertak.

- Osasun-jarduketen kalitatea Prebentzio Zerbitzuetan: Talde Zaintza eta 
prebentzio-neurrien plangintza.


