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Herrialde industrializatuetan hezur- eta muskulu-arazoak etengabe ari dira ugaltzen eta 
horien eraginezko banakako ondorio eta lanbide-ondorio garrantzitsuak sortzen ari dira; be-
raz, azken urteotan, asko idatzi da gaitz horri buruz. Enplegu eta Gizarte Segurantzako 
Ministerioak bildutako datuen arabera, hezur- eta muskulu-arazoengatiko baja eragin zuten 
12.981 lanbide-gaixotasun eta 197.381 laneko istripu zenbatu ziren, 2011. urtean. 

Batez ere lokomozio-aparatuaren zati bigunei eragiten dieten prozesuak dira: alegia, mus-
kuluei, zurdei, nerbioei eta artikulazioen ondoko beste egitura batzuei. Gaitz konplexuak 
izaten dira, eta hainbat arrisku-faktorek izan dezakete eragina horiengan. Bereizi egin behar 
dira, batetik, lanaren arloan agertutakoak; esaterako, kargak eskuz manipulatzea, denbo-
ra luzean behartutako gorputz-jarrera hartzea eskatzen duten lanak eta mugimendu erre-
pikakorrak; eta, bestetik, lanaren arlotik kanpo sortzen direnak: egoneko bizimodua, kirol 
jakin batzuk egitea, muskuluetan eragina duten istripuak, adinagatiko kaskartzea, patologia 
degeneratiboak, bizitza pribatuan jarduerak egiteagatiko ahaleginak eta astialdian eta atse-
den-denboran izaten diren gorputz-jarrera desegokiak, besteak beste.

Alabaina, sintomen eta lanbide-jardueraren arteko kausa-harremana finkatzeko zailtasu-
na egonagatik, ohikoena da hezur- eta muskulu-arazo guztiak lanaren arloarekin lotzea. On-
dorioz, kaltearen jatorria zuzen identifikatzea ezinbestekoa da behar bezala aurre egiteko eta 
kontrolatzeko, eta ahal dela, baita desagerrarazteko ere. Eta ez da bidezkoa enpresaburuari 
egoztea bere antolamendu- eta kontrol-gaitasunetik kanpo izaten diren kalte guztiak.

Era honetako arazo edo gorabeherek banakoarengan eragiten dituzten ondorioez gainera, 
kontuan hartu behar dira enpresei dakarzkieten ondorioak ere; eta ez soilik patologia horiek 
sortzen dituzten zuzeneko edo zeharkako gastuengatik, baizik eta baita enpresaren funtzio-
namenduan duten eraginagatik ere, zaila izaten baita betiko ekoizpen eta kalitate mailei eus-
tea. Eta bestalde, gizarte osoari dakarzkioten ondorioak ere aintzat hartzekoak dira, Gizarte 
Segurantzaren kontura joaten diren laguntzengatik eta mediku-gastuengatik.

Hezur- eta muskulu-arazoa oso gorabehera korapilatsua da, eta horren aurka egin behar 
da, nola lanaren arloan prebentzio-politika eta -jarduerak finkatuta, hala eguneroko bizimo-
duan adi ibilita. Enpresan, bestalde, hezur- eta muskulu-arazoak ekar ditzaketen arriskuak 
identifikatu behar dira, ebaluatu ahal izateko; eta era horretan, horiek saihesteko beharrezko 
prebentzio-neurriak proposatu eta onartu ahal izango dira. Hala, nabarmentzekoa da Es-
painiako enpresek, euren antolamenduan laneko arriskuen prebentzioa txertatzen joan di-
ren heinean, prebentzio-jardunarekin lotutako ahalegin handiak egin dituztela gai honetan: 
hezur- eta muskulu-arazoak ez agertzeko modu eraginkorragoan borroka eginda eta horien 
eragina ahalik eta gehien saihestuta. Horretarako guztirako, jakina, beharrezko ezagutza eta 
aurrerapen teknologiko guztiak erabili dituzte.
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Asturiasko Enpresaburuen Federazioak (FADE) 
erdi-mailako agintariek laneko 
arriskuen prebentzioarekin lotuta 
duten erantzukizuna aztertu du

Asturiasko Enpresaburuen Federazioak 
(FADE) Jardunaldi bat antolatu zuen enpresetako 
erdi-mailako agintariek laneko arriskuen preben-
tzioarekin lotuta duten erantzukizuna aztertze-
ko.

Saioan, hainbat gai landu zituzten: besteak 
beste, erdi-mailako agintariei zer prebentzio-
erantzukizunek eragiten dieten; laneko istripuren 
bat gertatuz gero, eta enpresak kargua hartutako 
langileren bat tartean bada, enpresa zenbaterai-
no den erantzulea; eta ea prebentzio-baliabide 
gisa erdi-mailako agintariak derrigortuta izenda 
daitezkeen.

Lan Arriskuen Prebentziorako Asturiasko 
Institutuaren zuzendari Miryam Hernándezek 
eta FADEko idazkari nagusi Alberto Gonzálezek 
ireki zuten, hain zuzen, saioa.

Eztabaidan parte hartu zutenak, berriz, ho-
nako hauek izan ziren: Luis Antonio Fernández 
Villazón, Oviedoko Unibertsitateko Lan Zuzenbi-
deko irakasle titularra; Esperanza González 
Avella, Asturiasko Justizia Auzitegi Nagusiko 
lan-ezbeharretan aditua den fiskala; eta Rosa 
María Álvarez, Gijon Barrutiko Fiskaltza Burua, 
besteak beste.

Errioxako Nekazari eta Abeltzainen Elkarteak (ARAG-ASAJA) 
eta Errioxako Gobernuak laneko arriskuen prebentziorako 
zerbitzu mankomunatua jarri dute abian

Errioxako Gobernuak eta Errioxako Nekazari eta 
Abeltzainen Elkarteak (ARAG-ASAJA) laneko arris-
kuen prebentziorako zerbitzu berri bat aurkeztu 
dute. Hain zuzen, gobernuarekin eta Segurtasune-
rako eta Lan Osasunerako Errioxako Institutuarekin 
(IRSAL) batera Nekazaritza Elkarteak martxan jarri 
duen zerbitzua da. 

Zerbitzu honen helburua, zehazki, ARAG-ASAJA-
rekin lotutako nekazaritza- eta abeltzaintza-sektore-
ko enpresa guztietan prebentzio-kultura txertatzea 
da; hartara, laneko arriskuen prebentzioarekin lo-
tutako araudia beteko dela bermatu, eta sektoreko 
ezbeharren kopurua gutxituko baita.

Prebentzio Zerbitzu Mankomunatua, hain justu, 
sektore bereko enpresek osatzen dute, kasu ho-
netan, nekazari eta abeltzainek, laneko arriskuen 
prebentzio-jarduerak garatzeko beharrezkoak diren 
baliabideak antolatzeko; izan ere, nekazariak, beste 
zeinahi enpresaburuk bezalaxe, prebentzio-gaietako 
lege-betebeharrak bete behar baititu.

ARAG-Prebentzioa izeneko zerbitzu honek, be-
raz, laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako 
aholkularitza eta informazioa emango die nola 
enpresari berari, hala langileei; betiere, enpresak 
gauzatzen duen zeregin espezifikoaren eta kontra-
tatzen dituen langileen arabera.

Horretarako, sektoreko nekazari zein abeltzai-
nei prebentzioarekin lotutako kudeaketa-zeregi-
netan lagunduko dien espezialista-talde bat izan-
go du. Nekazaritza-sektoreko bazkideei eskainiko 
zaien zerbitzua, bestalde, laneko arriskuen pre-
bentzioarekin lotutako bi goi teknikarik osatuko 
dute eta ARAG-ASAJAko langile guztien laguntza 
teknikoa ere izango du. Teknikariek hiru espeziali-
tate izango dituzte: laneko segurtasuna, industria-
higienea eta ergonomia eta psikosoziologia.

Bestalde, zerbitzua osatzen duten enpresei eta 
horien parte-hartze mailari buruzko informazioa 
helaraziko dio zerbitzuak Errioxako Gobernuko In-
dustria, Berrikuntza eta Enplegu Sailari, lan-agin-
taritza den heinean.
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Martxan da 
zuraren sektorean 
ergonomia 
hobetzeko gida

Uztailean, «Zuraren eta altza-
riaren sektoreko lanpostuetako 
baldintza ergonomikoak hobet-
zeko gida» izeneko proiektuari 
jarraipena egiteko bilera izan 
zen Madrilen. Proiektu horretan 
parte hartzen du, hain zuzen, 
Zuraren Sektoreko Enpresabu-
ruen Espainiako Konfederazioak 
(Confemadera). Laneko Arris-
kuen Prebentziorako Fundazioak 
(FPRL IS-0125/2011) finantzatu-
tako proiektu honetan parte hart-
zen dute, halaber, Valentziako 
Biomekanika Institutuak (IBV), 
Eraikuntza, Zur eta Antzekoen 
Estatuko Federazioak (Fecoma-
CCOO), eta Metal, Eraikuntza eta 
Antzekoen Estatuko Federazioak 
(MCA-UGT).

Aurrerapen teknologikoei es-
ker, makinek eta ekoizpen-proze-
suek automatizazio maila handia 
lortu badute ere (eta sektoreko 
jarduera-adar guztietara iritsi da 
hori), makina tradizionalek ga-
rrantzi handia dute, oraindik ere, 
zurarekin lan egiten duten en-
presetan. Bestalde, mikroETEen 
ekoizpen-modua dela-eta (ge-
hientsuenetan, ez dago sorta 
handirik eta eskaeren arabera lan 
egiten da) ez da posible, ezta bi-
deragarria ere, automatizazioa. 
Badira egoera hau bultzatzen 
duten bestelako baldintza bat-
zuk ere: malgutasun handia, pro-
duktuen heterogeneotasuna (bat-
zuetan, gainera, produktu berezi 
eta bakarrak izaten dira), sarri 
askotan ezinbestekoa den erant-
zun bizkorra, etab.

Enpresa horietako langileek 
zeregin ugari bete behar izaten 
dituzte, eta lanegun bakar ba-
tean aldakortasun handia izaten 
dute, txandaka-txandaka maki-
na eta zeregin ugaritatik igaro 
behar izaten baitute. Langileak 
ez dira egoten jardun edo maki-
na bakar batera lotuta; aitzitik, 
makina gehientsuenak ezagutu 
eta erabiltzen jakin behar izaten 
dute. Mugikortasuna dugu beste 
alderdi bat. Batzuetan, tailerre-
ko langileak eurak ateratzen dira 
lantegitik kanpora, neurketa- eta 
muntatze-zereginak egitera.

Karga fisiko motari dagokio-
nean, kasu gehienetan, zutikako 
lanpostuak izaten dira, mugikor-
tasuna eta indarra erabiltzea 
ezinbesteko dutenak. Gehiene-
tan, gainera, kargak eskuz mani-
pulatu behar izaten dituzte, eta 
horien pisua aldakorra izango 
da, produktuaren eta enpresaren 
arabera. Sarri askotan, bestalde, 
materiala garraiatzeko joan-eto-
rriak egin behar izaten dituzte. 
Karga fisikoaren ondorioz he-
zur- eta muskulu-sistemak egin 
beharreko gehiegizko ahalegi-
nek baja kopuru handia eragiten 
dute.

Laneko 
arriskuen 
prebentzioari 
begirako 
jardunbide 
egokien 2012 
CAEB sariak» 
eman dituzte

Amer e Hijos (Amer eta 
Seme-alabak), Estel Inge-
niería y Obras (Estel Inge-
niaritza eta Lanak), Meliá 
Hoteles (Meliá Hotelak) 
eta Servicios Técnicos Por-
tuarios (Portuko Zerbitzu 
Teknikoak) enpresek ira-
bazi dituzte, hain zuzen, 
«Laneko arriskuen preben-
tzioari begirako enpresa-
jardunbide egokien 2012 
CAEB Sariak». Zehazki, 
Balear Uharteetako En-
presa Elkarteen Konfede-
razioak (CAEB) antolatu 
ditu, Laneko Arriskuen Pre-
bentziorako Fundazioak 
finantzatuta, laneko arris-
kuei begira egiten duten 
lana aitortzeko.

Sari-banaketa urriaren 
22an izan zen. CAEBen 
presidenteak, Josep Olive-
rrek, aurkeztu zuen saioa, 
eta bertan parte hartu 
zuten, halaber, Enpresa 
eta Enplegua Sustatzeko 
idazkari autonomikoak, 
Lourdes Cardonak, eta La-
neko Arriskuen Prebentzio-
rako Fundazioko zuzen-
dari kudeatzaileak, Pedro 
Monterok. Sariak banatu 
aurretik, ESADEko (URL) 
Zuzenbide Fakultateko 
Laneko eta Gizarte Segu-
rantzako Zuzenbideko Ka-
tedradunak, Salvador del 
Reyk, laneko arriskuen pre-
bentzioari buruz indarrean 
dagoen legediari buruzko 
hitzaldia eman zuen.
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Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Europako 
Agentziaren kanpaina berria: 
«Denbora luzeagoan hobeto lan egitea»

«Zahartze Aktiboaren Euro-
pako Urtea» izan da 2012a; edo 
izen osoa aipatzearren: «Zahart-
ze Aktiboaren eta Belaunaldien 
Arteko Elkartasunaren Europako 
Urtea». Zahartzen ari den biztan-
leria dugu Europan; izan ere, gure 
bizi-itxaropena aurreko belaunal-
diena baino luzeagoa da. Batez 
bestean, 1960. urtean baino zor-
tzi urte gehiago bizi gara, eta go-
ranzko joera dago, gainera. 

Albiste ona da hori. Halere, 
kontuan izaten badugu azken ha-
markadetan jaiotza-tasa oso txikia 
izan dela, errepikatzen den eta 
mundu garatu osoan barrena he-
datzen den eredua daukagu: ko-
puru absolututan, adin handiagoko 
biztanleak ditugu; eta guztizko 
biztanleriari dagokionean, ehune-
koa askoz ere handiagoa da.

Bestela esanda: Europako 
biztanleria abiada bizian ari da 
zahartzen. 2010. urtean, 65 urte-
tik gorako pertsonak 87 milioitik 
gora ziren; guztizko biztanleriaren 
% 17,4. 1985. urteko kopuruekin 
alderatuz gero, ikusiko dugu urte 
horretan, 65 urtetik gorako 59,3 
milioi pertsona inguru zeudela, % 
12,8 alegia. Iragarpenen arabera, 
beraz, kopuru horiek are gehiago 
handituko dira, lanean jarduteko 
adinean dagoen biztanle kopurua-
ren arabera; eta 2060rako bikoit-
za izatea dago aurreikusita. Hori 
guztia erronka handi bat da, bai-
na aldi berean, adinekoen eskar-
mentuari eta gaitasunei etekina 
ateratzeko aukera paregabea.

Honelaxe esan zuen, hain jus-
tu, László Andorrek, Enplegu, 

Gizarte Gai eta Inklusiorako Eu-
ropako komisarioak: «Gure gizar-
teetan geroz eta adineko biztan-
le gehiago egoteak dakartzan 
erronkei aurre egiteko giltzarria 
zahartze aktiboa da: adinekoen-
gan ekoizkorrak izaten jarraitzeko 
joera sustatu behar dugu; luza-
roan lan egin, eta geroago erre-
tiroa har dezaten eskatu behar 
zaie; eta behin erretiroa hartuta 
daudenean, borondatezko lanak 
egin ditzatela eta bizimodu osa-
suntsu eta autonomoa izan deza-
tela».

Horrexegatik da hain garran-
tzitsua «Zahartze Aktiboaren Eu-
ropako Urtea», urtarrilean Kopen-
hagen martxan jarri zena. Urte 
honen helburua, beraz, gizartea 
sentiberatzea da, adinekoek ekar-
penak egiten jarrai dezaketela 
jakin dezaten guztiek; eta, era 
berean, erantzukizunak dituzten 
agintaritzei eskatzea adineko 
pertsonei modu aktiboan lagunt-
zeko. Nolanahi ere, zahartze akti-
boak esan nahi du osasun onean 
zahartzea, modu independentean 
bizitzen jarraitzea eta gizartean 
erabateko parte-hartzea izatea. 
Eta aipatutakoaren funtsezko gilt-
zarria izango da, hain zuzen, gure 
adinekoak lan-munduan ahalik 
eta denbora gehien osasuntsu 
egon daitezen egin beharreko 
guztia egitea. Gaur egun, 27ko 
Europan, 55 eta 64 urte bitarte-
ko langileen tasa % 50etik behe-
rakoa da.

Biztanleak gustura al daude 
lan-merkatuan adineko gehiago 
egotearekin? Eurobarometroak 
berriki egindako iritzi-galdetegi 

baten arabera, itxuraz, bai. Eu-
roparren % 61ek uste dute, esa-
terako, legez erretiroa hartzeko 
garaia igaro ondoren ere lanean 
jarraitzeko aukera eman behar 
zaiela pertsonei; herenek, gai-
nera, pentsioaz gozatzeko adina 
iritsitakoan ere lanean jarraitzeko 
prest daudela adierazi dute.

Adinekoek denbora luzeagoan 
lan egin behar ote duten galdet-
zean, bestalde, galdetegiek argi 
adierazten dute laneko segurta-
sun eta osasunaren garrantziari 
begirako kontzientziazio handia 
dagoela. Berriki Ipsos MORIri 
egiteko eskatutako «Laneko se-
gurtasun eta osasunarekin lo-
tutako Europako bigarren iritzi-
galdetegiaren» arabera, Europako 
biztanle guztien % 87k uste dute 
erretiroa hartu aurretik urte ge-
hiago lan egin behar izanez gero, 
garrantzitsua dela segurtasun eta 
osasun ona izatea. % 56rentzat, 
gainera, kontu hau «oso garran-
tzitsua» da. Dena den, Eurobaro-
metroaren galdetegiaren arabera, 
europar askok uste dute oraintxe 
euren lanpostuetan dituzten bal-
dintzek horrela jarraituz gero, ez 
dutela lanbidean jarraitzeko mo-
durik izango zahartzaroan: hama-
rretik lauk (% 42) baino ez dute 
uste 65 urtera arte edo hortik 
aurrera oraingo lanbidean jarrai-
tu ahal izango dutela; % 17k uste 
dute, bestalde, 59 urterekin da-
goeneko ezingo dutela lan berbe-
ra egin. Galdetutakoen erdiek bai-
no gehiagok adierazi zuten euren 
lanpostuak ez zeudela egokituta 
adinekoen premietara.



8

ELKARRIZKETA JUAN VAQUERO VILASI
Acerinox SAko Segurtasun eta 
Ingurumen Saileko Burua

Prebentzio Ekintza (PE).- 
Gaur egun, enpresetan laneko 
arriskuen prebentzio-kudeake-
ta nabarmen errazten duten 
I+G+b emaitzak ditugu eskura. 
Espainian, asko erabiltzen eta 
aplikatzen al dira I+G+b tresna 
horiek?

Acerinoxen, behintzat, lantzen 
ditugu. Zehazki, altzairugintzako 
erregogorrak ekoizteko zeregi-
na hobetzeko. Erregogor horiek 
adreilu pisutsu batzuek osatzen 
dituzte, eta historian zehar, ho-
riek izan dira hezur- eta musku-
lu-arazoen sorburu eta jatorri 
nagusia. Era honetako gailuak 
erabilita, proiektu interesgarria 

garatu ahal izan dugu; eta horri 
esker, atal horretan errotik mu-
rriztu ahal izan ditugu gisa ho-
rretako arazoak.

PE.- Altzairu-ekoizpenean 
oso ohikoak izaten dira hezur- 
eta muskulu-lesioak. Nahiz eta 
mekanizazio-sistema eta be-
rrikuntza teknologiko zehatzak 
erabiltzen hasi, oraindik ere 
ezinbestekoa da prozesu kon-
plexu eta errepikakorretan gau-
zak eskuz manipulatzea. Lana-
ren premia fisiko eta psikikoen 
azterlanaren arabera, ekipo be-
rrien diseinuan ergonomia kon-
tuan hartzen al da?

Erregogorren atalean, nabar-
men aldatu dugu lan egiteko mo-
dua. Bestalde, badira urte batzuk 
aldaketa garrantzitsuak egin geni-
tuela idazmahai eta aginte-kabina 
guztietan. Kontuan izan behar 
dugu gure lan-lineak oso handiak 
direla. Suberaketa eta desugerke-
tarako linea klasikoan, esaterako, 
hirurehun metroko instalazioak 
daude, eta bospasei langilek dihar-
dute bertan. Langile horiek kabina 
batzuetan egiten dute lan; esan 
nahi baita, ez daude zuzenean li-
nea gainean.

Beraz, bere garaian, kabina 
horiek guztiak ergonomiari begi-
ra egokitu egin genituen. Heldule-

EKIMEN TEMATIKOAK

JUAN VAQUERO VILAS. ACERINOX, S.A.



«[I+G+b] 
erabilita, [...] 
proiektu bat 
garatu ahal 
izan dugu, 

eta horri esker, 
atal horretan, 

hezur- eta mus-
kulu-arazoak 

errotik murriztu 
ahal izan 
ditugu»
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kuen posizioetan, bistaratze-pan-
tailetan... aldaketa handiak egin 
genituen; eta azken batean, lantegi 
osoan aldatu ditugu.

PE.- Hainbat ebaluazio-metodo 
daude lanpostuetan arrisku-faktore 
ergonomikoak hautemateko: RULA, 
OWAS, REBA, NIOSH, SNOOK eta 
CIRIELLOren taulak, LSHINren gida 
teknikoa, JSI, CHECK LIST OKRA 
eta FANGER. Horietako zein era-
biltzen dituzue ACERINOXen?

Guk erabilitako ebaluazio-meto-
doa, hain zuzen, Laneko Segurtasun 
eta Higieneko Institutu Nazionalare-
na (LSHIN) da. Hainbat ebaluazio-
metodo daude, baina ohartu gara, 
kasu gehienetan, ezin ditugula 
aplikatu gure arazo zehatzari aurre 
egiteko. Gainera, LSHINk sustatu-
tako metodoa erabiltzeak abantai-
la handia dauka guretzat; nolabait, 
horixe da eskumena duten agintarit-
zek onartutako metodoa.

PE.- Aztertu dituzuen metodoe-
tan hauteman al dituzue mugak?

Ez asko. Lantegi honek badu 
abantaila handi bat: lana oso-oso 
automatizatuta dagoela, eta ondo-
rioz, fabrikan lanean ari diren langi-
leek ez dutela estres-karga handirik 
izaten.

Prozesuak dagoeneko oso au-
tomatizatuta daude. Nolanahi ere, 
Acerinoxek hainbat hilabete dara-
matza azterketa psikosozial bat egi-
ten eta lanpostu bakoitzaren egoera 
aintzat hartzen.

PE.- Lanpostuetan langileak sis-
tematikoki txandaka ibiltzea era-
bakigarria al da euren lana egiteko 
dituzten baldintza ergonomikoen 
hobekuntzari dagokionean?

Asko erabili dugun tresna ga-
rrantzitsua da, nahiz eta badituen 
bere mugak. Alegia, pertsonaren 
batek arazoren bat badu eta ezin 
badu mugimendu zehatzen bat 
egin, fabrikako beste zer tokitan 
egokitu daitekeen bilatu behar iza-

ten dugu. Baina horrek ere, azke-
nerako, muga bat izaten du. Hots, 
langileak mugimendu-muga txiki-
ren bat duenean dator arazoa; es-
ate baterako, garaiera jakin batetik 
gora besoa altxatu ezinik badago. 
Hau, azken batean, siderurgia da, 
eta nahiz eta ez dauden hezur- eta 
muskulu-arazo handiak, beti egin 
behar da mugimenduren bat, txiki-
txikia bada ere: balbulak mugitu, 
heldulekuekin lan egin... Nahiz eta 
ez izan ahalegin handia eskatzen 
duten lanak, ezinbestekoa da mu-
gimendu-askatasuna izatea.

PE.- Aipatuko zenizkidake, me-
sedez, ACERINOXek hezur- eta 
muskulu-arazoei begira egiten di-
tuen jardunbide egokien adibide 
batzuk?

Acerinoxen egin dugun jardunbi-
de egokiaren adibide onena, hain 
zuzen, erregogorren lanketari da-
gokiona da. Are gehiago, nazioan 
ere horren aitorpena jaso dugu. 
Guk gure erakundearen zeregine-
tan asko parte hartzen dugu; ale-
gia, Siderurgia Enpresen Batasun 
Nazionalean (UNESID). Eta nazioko 
hainbat siderurgia-enpresarekin 
batera proiektu batzuk garatzen 
ari gara. Iaz, esaterako, hezur- eta 
muskulu-arazoei buruz egin zen 
biltzar batean, erregogorren, bihur-
gailuen eta labe elektrikoaren lan-
gintzako automatizazioari buruzko 
lan bat aurkeztu genuen. Gure 
kideek oso harrera ona egin zio-
ten; izan ere, siderurgiako sektore 
osoak duen arazo bati emandako 
irtenbidea da.

«Gainera, 
LSHINk 

sustatutako 
metodoa 

erabiltzeak 
abantaila 

handia dauka 
guretzat; 

nolabait, horixe 
da eskumena 

duten agintarit-
zek onartutako 

metodoa»
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CEOE PROIEKTUAK - LAP FUNDAZIOA

CEOEk BULTZATU ETA LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIORAKO 
FUNDAZIOAK FINANTZATURIKO 
PROIEKTUAK

EZ-PREBENTZIOAREN KOSTUEN GAINEKO AZTERKETA. ANALISIA ETA 
EMAITZAK (III). DI-0004/2011

2011. urtean egindako landa-lanean enpresetatik 
eskuratutako informazioaren estatistika-azterketa 
amaitzekotan da. Aurreko txostenean definituta ge-
ratu zen bezalaxe, estatistika-tratamendu deskribat-
zailea egin da, lehen fasean; eta gerora, azterketa 
inferentzial sakonago bat. Era horretan, langileko 
eta urteko izandako kostuen arabera metatutako 
informazioa eskuratu da, nola laneko arriskuen pre-
bentziorako inbertsioei begira, hala laneko istripue-
tatik eta lanbide-gaixotasunetatik eratorritako kos-
tuei begira.

Azterlanean parte hartu duten enpresen txoste-
nak 

sakon aztertzen jarraitu da, eta lagin osoko datu-
basearekin alderatu dira. 

Azterketa kualitatiboaren faseari dagokionean, 
informazioaren analisian ari dira lanean, enprese-
tan, LAPen arloko jardunbide egokien hainbat adibi-
de identifikatzeko eta aztertzeko; gerora, azken txos-
tenen bitartez, Espainiako enpresa-ehunean hedatu 
eta partekatu ahal izateko.

Aldi berean, azterketaren emaitzak aurkezteko 
jardunaldiaren prestakuntzekin amaitzen ari dira. 
Zehazki, azaroaren 21ean egingo da, CEOEren egoit-
zan.

ENPRESA-JARDUEREN KOORDINAZIORAKO PROGRAMA (PCAE), LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIORAKO. DI-0005/2011

PCAE Programaren Zabalkundea jardunaren bai-
tan, urriaren 16 eta 25ean, Enpresa Jardueren Koor-
dinaziorako Programaren aurkezpen-saioak egin 
dira CEOEren egoitza nagusian. Azaroaren 15 eta 
22rako, berriz, aurreikusita daude beste saio bat-
zuk, Huelvako Enpresaburuen Federazioaren (FOE) 
Huelvako egoitzan eta Balear Uharteetako Enpre-
sa Elkarteen Konfederazioak (CAEB) Palman duen 
egoitzan, hurrenez hurren.

Enpresentzako Laguntza Teknikoak, berriz, bere 
zereginarekin jarraitu du: 44 bisita egin ditu, eta 
horietan, tresnaren erabilera eta abantailei buruzko 
informazioa eman du dagokien enpresetan.

PCAEn erregistratutako enpresa guztiak zenbatu 
dira, eta 675 daude. Hala, 465 lanpostu sortu dira 
guztira, eta horietan guztietan Enpresa Jardueren 
Koordinaziorako Programa aplikatu da.

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN GAINEKO INFORMAZIO-EKINT-
ZEN GARAPENERAKO KOMUNIKAZIO-AGENTZIA BIRTUALA. DI-0006/2011

www.av.prl.ceoe.es ataria eguneratzeko proze-
suak bere horretan jarraitzen du, eta dagoeneko ba-
ditu eduki berriak eta funtzionamenduari begirako 
hobekuntza zenbait.

CEOEren lurralde- eta sektore-erakundeekin lan-
kidetzan, Agentzia Birtuala aurkezteko egutegiak 
beste saio batzuk ere izango ditu: azaroaren 15ean 
eta 24an, Huelvan eta Balear Uharteetan, hurrenez 

hurren; eta data zehaztu gabe duten beste batzuk, 
Jerezen eta Santiagon. 

Ekitaldi honetarako aurreikusitako Agentzia Bir-
tualaren kanpainarako baliabide-plana ere idatzi da. 
Irailean hasitako publizitate-kanpaina, berriz, «al-
dizkari profesionaletan» egindako ohiko euskarrien 
nahasketa batek eta goiburu tematikoen euskarri 
digitalek osatzen dute.
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ENPRESEN PERTZEPZIOAREN AZTERKETA, ARRISKU 
PSIKOSOZIALEN IDENTIFIKAZIO ETA EBALUAZIOAREN ALORREAN. 
METODOLOGIA-IRIZPIDE ETA -PREMIEI BURUZKO OHARRA. DI-0007/2011

Azterketaren alderdi kualitatiboaren analisia egin 
da, eta bertan, mutualitateetako, enpresa-erakun-
deetako eta hainbat sektoretako enpresetako profe-
sional adituek parte hartu dute.

Ekintza honetako jarduera guztien ardatza, hain 
zuzen, azaroaren 24ko deialdia da. Han, proiektu 
honen emaitzak jakinaraziko dira, eta egitaraua 
prestatzeko, proiektuaren helburuaren testuingurua 
osatzen duten bi idazpuru handitan espezialistak 
diren pertsona ezagunen parte-hartzea antolatu da: 
«Arrisku psikosozialen pertzepzioa, mutualitateen 
eta prebentzio-zerbitzuen ikuspegitik» eta «Arrisku 
psikosozialen prebentzioa, mendekotasun-, teleko-

munikazio- eta garraio-zerbitzuen sektoreetan». 

Aipatutako sektoreetako profesional ezagu-
nen parte-hartzea izango da; hauena, hain zuzen: 
Montserrat Noriega de Francisco, Diagnostiko eta 
Kontrol Medikuntza SAko (MEDYCSA) osasun-arloko 
zuzendaria; José Niño Escalante, FREMAPeko Pre-
bentzio Arlokoa; Alicia Azaña Diz, Mendekotasune-
tarako Zerbitzuen Enpresa Elkartearen (AESTE) ida-
zkari nagusia; Concepción Martín de Bustamante, 
Telefónicako Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuaren 
zuzendaria; eta Zulema García Arroyo, Grupo Ruize-
ko prebentzio-arduraduna.

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ANTOLAKUNTZA 
ETA ZABALKUNDEA. DI-0008/2011

www.prl.ceoe.es web-ataria eguneratzen eta 
hobetzen amaitu da; era berean, funtzio berrien 
azalpen-dokumentua aldatu eta egokitu da. Eta gau-
za bera www.covi.prl.ceoe.es komunitate birtualaren 
eduki eta funtzioei dagokienean ere.

Laneko arriskuen prebentzioaren zabalkunde-
rako ekimenei dagokienean, aurreikusitako egutegi-
tik bi hitzordu garrantzitsu izan dira, eta profesional 
andanak parte hartu du horietan. «Enpresa-alorreko 
laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakunt-
za» eta «Lanbide-gaixotasunaren kudeaketaren 
oraina eta etorkizuna» izan ziren, hurrenez hurren, 
irailaren 26an eta urriaren 30an egin ziren saioetan 
landutako gaiak.

Urte honetako agenda ixteko, honako ekintza 
hauek egin dira:

2012/11/28. «Enpresa-arloko laneko arriskuen 
prebentzioaren kudeaketa eraginkorra».

2012/11/29. «CEOEri atxikitako erakundeetako 
Komunikazio Zuzendarien topaketa. Prebentziorako 
jardunbide egokien zabalkundea Interneten eta Gi-
zarte Sareetan».

2012/12/10. «CEOEri atxikitako enpresetako LA-
Pen arduradunen topaketa. Enpresa-prebentziorako 
jardunbide egokien zabalkundea Interneten eta Gi-
zarte Sareetan». 

CEOEri atxikitako erakundeetako Laneko Arris-
kuen Prebentziorako Arduradun eta Komunikazio 
Zuzendariekin egindako bi bileretan, «marketin bi-
dezko gizarte-estrategia» bat egiteko gauzatu beha-
rreko faseak zein diren aztertu beharko da. Azken 
batean, gizarte-sareen erabilera onaren ahalmena-
ri etekina ateratzea da kontua, eta baita enpresa-
komunitate guztiaren onurarako izan daitezkeen 
etengabeko berrikuntza teknologikoek eskaintzen 
dituzten tresna guztien ahalmenari etekina aterat-
zea ere.

CEOEri atxikitako enpresa-erakundeen laneko 
arriskuen prebentziorako sail teknikoek emandako 
zerbitzu eta produktuen zabalkunde-bideoa egin au-
rretik, egunotan, proiektuaren gidoi teknikoa onartu 
da.

CEOEri atxikitako enpresa-erakundeen goiburu 
profesionaletako eta bestelako goiburu profesional 
pribatuetako baliabide-plana egikaritzen amaitu 
da.
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IKUSPUNTUA

HEZUR- ETA 
MUSKULU-ARAZOAK: 
IDENTIFIKAZIOA 
ETA PREBENTZIOA

«LANPOSTU BATEK HAINBAT ZEREGIN IZATEN DITU, ETA ZEREGIN BAKOITZEAN, ASKOTARIKO 
ARRISKU-FAKTOREAK IZATEN DIRA. FUNTSEZKOA DA ARRISKU-FAKTOREAREN ARABERA AUKERAT-
ZEA ETA ONARTZEA METODOA, ETA EZ LANPOSTUAREN ARABERA»

HEZUR- ETA MUSKULU-ARA-
ZOAK: IDENTIFIKAZIOA ETA 
PREBENTZIOA

Hezur- eta muskulu-arazoak 
izaten dira Europar Batasune-
ko (EB) lan-osasuneko arazo 
ohikoenak. Enpresaren alorrean, 
patologia horien arrisku-fakto-
reak identifikatu eta horiei aurre 
egiteari ematen zaio berebiziko 
garrantzia.

Javier Gortázar Obieta Altadi-
seko Prebentzio eta Lan Osasu-
neko zuzendariaren ustez, «Modu 
egokian ari gara identifikatzen 
arrisku-faktoreak; izan ere, Lane-
ko Segurtasun eta Higieneko Ins-
titutu Nazionalak (LSHIN) tresna 
baliagarriak eskaintzen dizkigu». 
Juan José Muñoz Benito Bankiako 
Laneko Arriskuen Prebentzio-
saileko zuzendariak ere zentzu 
horri heldu dio, eta bere aburuz, 
«Egiaztapen ergonomikorako ze-
rrenda» edo «ETEan arrisku er-
gonomiko eta psikosozialen eba-

luaziorako eta prebentziorako 
eskuliburua (…)» «Tresna oso-
osoak eta garbiak dira» […] .

Oro har, arriskuen ebalua-
zioari buruzko adostasuna dago, 
baina argi dago arazo batzuk 
egon badaudela. Javier Gortá-
zar Obietak adierazi duenez, 
«Fisiologikoki, ez da gauza bera 
gazte jendearekin edo berrogeita 
hamabost urteko emakumeekin 
lan egitea. Baina jakina, faktore 
fisikoaz gainera, bestelako anto-
lamendu-faktore batzuk ere ba-
daudela uste dugu».

José Antonio Herranz Cid 
Ezentiseko Prebentzio Zerbitzu 
Mankomunatuko kudeatzailearen 
ustez, «Langilearen historia kli-
niko bateratua edukitzea litzateke 
onena; hartara, Osasun Zerbitzu 
Nazionaleko, Mutualitateetako eta 
Osasun Sistema Publikoko senda-
gileek une oro izango lukete esku-
ra lanbide-gaixotasunarekin lotu-
ta langileak dituen arrisku guztiei 

buruzko informazioa, eta beraz, 
objektibotasun handiagoarekin 
sailkatu eta aintzat hartuko lirate-
ke era honetako arazoak».

Espainian, ikusi da laneko 
ezbehar-indizeak murriztu egin 
direla; oro har, % 50 baino gehia-
go murriztu ere. Eta enpresetan 
ere ispilatzen da gertakari hori. 
Carlos Senz Riegerrek, Meliáko 
Prebentzio Zerbitzu Mankomu-
natuaren koordinatzaileak, ho-
nelaxe adierazi du: «Laneko is-
tripuaren eraginezko patologia 
osteomuskularra % 38 jaitsi da 
azken urteetan gure taldean; izan 
ere, hainbat neurri tekniko hartu 
eta zenbait prestakuntza-ekintza 
espezifiko egin ditugu, gorputz-
jarrera behartuak murrizteko 
edo horiei aurrea hartzeko. Kasu 
batzuetan, antolakuntza-neurriak 
ere hartu ditugu», eta gaineratu 
duenez, «Diziplina anitzekin ere 
lan egin dugu. Hala, taldeko sail 
guztiek parte hartu dute, hobe-
kuntzak bilatze aldera».
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Badirudi lanpostuetan txan-
dakatze-teoria praktikan jartzea 
ez dela lan erraza. Javier Gortá-
zar Obietaren arabera, «Hezur- 
eta muskulu-gorabeherak agertu, 
eta pertsona bat beste lanpostu-
ren batean jarri behar dugunean 
sortzen da arazoa. Enpresa txi-
kiek zaila dute; izan ere, nekez 
aldatu ahal izango dute pertsona 
hori lanpostuz. Eta gainera, oso 
zaila da lanpostu batek arrisku 
erantsia ekarriko ez duela ber-
matzea».

Carlos Senz Riegerren us-
tez, berriz, «Ez soilik hezur- eta 
muskulu-arazo batek eragindako 
istripuak ekarritako bajetarako, 
baizik eta baita denbora-tarte ba-
ten ostean euren jarduna eteten 
duten aldizkako langile finkoent-
zat ere».

Hezur- eta muskulu-arazoei 
buruzko legedia egunean jarriko 
duen zuzentarauan zer alderdi 
txertatu beharko liratekeen gal-
detuta, Juan José Muñoz Benitok 
dio badela «oinarrizko premia 
bat; inguruan dugun errealitatea 
zein den ezagutzea, alegia. Eta 
errealitate horren arabera, bate-
tik, ezin dugu lehiakortasuna gal-
du; eta, bestetik, lan-bizitza luza-
tu behar dugu. Bi premisa horien 
oinarri gainean, prebentzioari be-
gira, nire ustez garrantzitsua da 
[…] teknologia berrien, lan egite-
ko modu berrien, lanerako antola-
mendu berrien... egoerak aintzat 
hartzea, eta baita osasuna susta-
tu behar dela kontuan izatea ere 
(...)».

EBALUAZIO-METODOAK

Askotariko iritziak daude 
arriskuak ebaluatzeko metodoei 
buruz. Elkarrizketatuek, beraz, 
OKRA, NIOSH, OWAS, JSI eta 
LSHINren Gida ebaluatu dituzte, 
besteak beste. Juan José Muñoz 
Benitoren aburuz, «LSHINren 
gida teknikoak deskribapen ze-
hatza eskaintzen du. Hain da ho-
rrela, Bankian arriskuak ebaluat-

zeko erabiltzen dugun ereduaren 
baitan metodo guztiak aztertu 
ditugula, baina LSHINren Gida 
hartu dugu bereziki aintzat». 
Javier Gortázar Obietak azaldu 
duenez, «Guk OKRA metodoak 
asko erabiltzen ditugu mugimen-
du errepikakorrentzat; eta LS-
HINrena, berriz, kargen erabile-
rarentzat. Horretaz gainera, UNE 
arauak ere baditugu, makinen 
segurtasunerako; batez ere, ho-
rien erabileran hartu beharreko 
gorputz-jarrerekin lotuta». José 
Antonio Herranz Ciden iritziz, 
«lehen batean, metodo guztiek 
dute euren irismena, eta batzu-
batzuek, baita euren mugak ere. 
Esate baterako, OWAS metodoak 
fidagarritasuna galtzen du mu-
gimendu errepikakorrek goiko 
gorputz-adarretan (lepoan edo 
sorbaldan, adibidez) eragindako 
arriskuak ebaluatzean. Eta JSIk 
egundoko mugak ditu eserita 
egiten diren mugimendu erre-
pikakorren arrisku ergonomikoak 
ebaluatzeko (...)». Carlos Senz 
Riegerrek azpimarratu duenez, 
«Lehen batean, askotariko me-
todo horiek izugarri laguntzen 
digute neurrizko irtenbide bat 
proposatu ahal izateko bilatzen 
ari garen emaitzak doitzen; eta 
batez ere, neurri egokia zein den 
bilatzen. Esan nahi baita, arazoa 
non dagoen zentralizatzen, be-
har bezala jokatu ahal izateko».

José Antonio Herranz Díazek, 
era berean, honako hau esan 
du: «Lanpostu bat ebaluatze-
ko ezinbestekoa da aldi berean 
hainbat metodo aplikatzea. Lan-
postu batek hainbat zeregin iza-
ten ditu, eta zeregin bakoitzean, 
askotariko arrisku-faktoreak iza-
ten dira. Beraz, funtsezkoa da 
arrisku-faktorearen arabera auke-
ratzea eta onartzea metodoa; eta 
ez lanpostuaren arabera».

JARDUNBIDE EGOKIAK

Carlos Senz Riegerren ustez, 
arriskuen prebentzio-lanean, eta 
oro har, hezur- eta muskulu-ara-

zoen prebentzioan, «Ohe jasotzai-
le giltzaduradunak jartzea izan da 
jardunbide egokietako bat. Gure 
ekipoetan darabiltzagun elemen-
tuak etengabe hobetzea ere bada 
bilatzen dugun beste neurrietako 
bat: alegia, orgatxoak ordezkat-
zea, gurpilen diametroak aldatzea 
eta horietako bakoitza zehatz-
mehatz aztertzea, besteak beste. 
Erabil daitezkeen punta-puntako 
teknologiak bilatzen ditugu beti. 
Berriki, CAEBek eta Istripuen Pre-
bentziorako Fundazioak jardunbi-
de egokiagatik saria eman digute 
(sic); izan ere, taldeko atarian la-
neko osasunari buruzko ataritxo 
bat garatu dugu. Zeinahi langile 
sartu daiteke bertara, eta han 
aurkituko ditu informazio-kanpai-
na guztiak, lanpostua hobetzeko 
aholkuak eta baita iradokizunak 
emateko txokoa ere».

José Antonio Herranz Cidek 
azpimarratu nahi izan duenez, 
«Ezentisen, arrisku ergonomikoei 
aurre egiteko neurri nagusia, hain 
zuzen, duela bi urte hartu ge-
nuen, zuzendaritzak bulegoa tokiz 
aldatzea erabaki zuenean. Lekual-
datze horretan, altzari guztiak 
aldatu genituen eta baita datuak 
bistaratzeko pantailak dituzten 
languneak ere; era berean, irizpi-
de tekniko ergonomikoak kontuan 
izanda, langune berriak diseinatu 
genituen».

Bestalde, Juan José Muñoz Be-
nitok adierazi duenez, «Kutxazain 
automatikoetatik datuak bistarat-
zeko pantailak kentzea, bulegoe-
tako dinamika egikaritzeko pro-
gramen diseinuan eskua sartzea 
eta monitoreen datuak bistaratze-
ko pantailen ordez pantaila lauak 
jartzea izan zen gure lehenengo 
jardun orokorra».
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Hezur- eta muskulu-gorabe-
herak dira Europar Batasuneko 
laneko osasun-arazo handiene-
tako bat. Lan-inguruetan hezur- 
eta muskulu-arazoekin lotutako 
arrisku-faktoreak identifikatzeko 
eta horiei aurre egiteko erantzun 
egokia ematen ari al zarete, zure 
ustez?

Arrisku-faktoreak modu ego-
kian identifikatzen ari gara; izan 
ere, Laneko Segurtasun eta Higie-
neko Institutu Nazionalak tresna 
egokiak eskaintzen dizkigu. Ho-
riek murriztea, haatik, lan zaila-
goa da, ekoizpen-prozesu osoa al-
datu behar izaten baita, eta hori, 
jakina, oso garestia da. Horrega-
tik, jatorrian egin behar da dena, 
eta funtsezkoa da prebentziozko 
ergonomia egitea. Gure ingenia-
riek, proiektu berri bakoitzaren 
hasieran, aldez aurretiko arrisku-
ebaluazio bat egiten dute, eta hor 
arrisku ergonomikoak ere kon-
tuan hartzen dituzte. Prebentzio-
arlotik, beraz, irtenbide onena bi-
latzeko aholkularitza eskaintzen 
diegu.

PE.- Kargak eskuz manipulat-
zea, denbora luzean behartutako 
gorputz-jarrera hartzea eskat-
zen duten lanak eta mugimendu 
errepikakorrak dira, hain zuzen, 
hezur- eta muskulu-arazoekin lo-
tutako arrisku-faktore nagusiak. 
Ba al dago biomekanikoa ez den 
arrisku-faktorerik?

Jakina, jakina. Badaude bio-
mekanikoak ez diren arrisku-
faktoreak. Esate baterako, pert-
sonaren egoera fisiologikoarekin, 

haren egoera fisiko edo psi-
kikoarekin, lanpostuaren inguru-
men-baldintzekin, tenperaturare-
kin edo hezetasunarekin, eta nola 
ez, antolamenduarekin, txande-
kin, lanaren iraupenarekin eta 
parekoekin lotutako arriskuak.

PE.- Hezur- eta muskulu-ara-
zoekin lotutako arrisku-fakto-
reen gainean eztabaida handia 
piztu da; izan ere, horien iris-
mena oso konplexua da, faktore 
fisiko, psikosozial eta antola-
menduzkoei eragiten baitiete. 
Zure ustez, zein dira faktore na-
gusiak?

Faktore fisikoa da garrantzit-
suena, hainbat zeregin horren 
araberakoak izaten baitira. Fisio-
logikoki, ez da gauza bera gazte 
jendearekin edo berrogeita ha-
mabost urteko emakumeekin lan 
egitea. Baina jakina, faktore fi-
sikoaz gainera, bestelako antola-
mendu-faktore batzuk ere badau-
dela eta funtsezkoak direla uste 
dugu: ahaleginaren iraupena, 
indarra eta laguntza mekanikoak 
izatea edo ez eta prebentzio-er-
gonomia erabiltzea edo ez.

PE.- Askotarikoak dira he-
zur- eta muskulu-arriskuak era-
gin ditzaketen egoeren analisia 
egiteko aplikatu daitezkeen me-
todoak. Nazioarteko elkarteren 
batek onartzen al du metodo ja-
kinen bat lortutako emaitzen fi-
dagarritasunari dagokionean?

Guk OKRA metodoak asko era-
biltzen ditugu mugimendu erre-
pikakorrentzat; eta LSHINrena, 

berriz, kargen erabilerarentzat. 
Horretaz gainera, UNE arauak ere 
baditugu, makinen segurtasune-
rako; batez ere, horien erabileran 
hartu beharreko gorputz-jarrere-
kin lotuta.

PE.- Zein da, zure ustez, he-
zur- eta muskulu-arazoen arris-
ku-faktoreen ikerketa sistema-
tikoaren egoera?

Guk beti izaten dugu kontuan 
lanbide-gaixotasunen koadroa; 
arriskuen ebaluazioak ere argibi-
de ugari ematen dizkigu.

Ikertzaileak ez daki pertso-
naren lanetik kanpoko bizimo-
duak gorabehera horretan izan 
dezakeen eragina zein den; eta 
horixe da arazoa. Eta horri gehi-
tu behar diogu pertsonak modu 
naturalean izaten duen kaskartze 
biologikoa.

PE.- Ba al da esparru juridiko, 
ezagutza eta teknologia egoki eta 
beharrezkorik hezur- eta musku-
lu-arazo moduan ezagutzen ditu-
gun gaixotasun mingarri horiei 
aurre egiteko?

Esparru juridikoa egon bada-
go. Hezur- eta muskulu-gorabe-
herak agertu, eta pertsona bat 
beste lanposturen batean jarri be-
har dugunean sortzen da arazoa. 
Enpresa txikiek zaila dute; izan 
ere, nekez aldatu ahal izango dute 
pertsona hori lanpostuz. Eta gai-
nera, oso zaila da lanpostu batek 
arrisku erantsia ekarriko ez duela 
bermatzea.

«Ikertzaileak ez daki pertsonaren lanetik kanpoko 
bizimoduak gorabehera horretan izan dezakeen 
eragina zein den; eta horixe da arazoa»

ALTADIS

JAVIER GORTÁZAR OBIETA
Director de Prevención y Salud Laboral
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«LSHINren gida teknikoak deskribapen zehatza es-
kaintzen du. Horixe da, hain zuzen, Bankiak arris-
kua ebaluatzeko darabilen metodoa»

BANKIA

PE.- Zer alderdi landu eta az-
pimarratu behar ditu hezur- eta 
muskulu-arazoei buruzko legedia 
modernizatuko duen zuzentarau 
batek?

EBk 2013-2020 denboraldi-
rako aurreikusitako estrategia be-
rriak modu eraginkorrean heltzen 
dio eztabaida horri. Bada oinarri-
zko premia bat: inguruan dugun 
errealitatea zein den ezagutzea, 
alegia. Eta errealitate horren 
arabera, batetik, ezin dugu le-
hiakortasuna galdu; eta, bestetik, 
lan-bizitza luzatu behar dugu. Bi 
premisa horiek kontuan izanda, 
prebentzioari begira, nire ustez 
garrantzitsua da teknologia be-
rrien, lan egiteko modu berrien, 
lanerako antolamendu berrien... 
egoerak aintzat hartzea, eta baita 
osasuna sustatzea ere.

PE.- Arrisku-faktore ergo-
nomikoak hautemateko dauden 
ebaluazio-metodoen artean, zein 
erabiltzen duzue Bankian?

Bankian, oro har, ez da oso 
erabilgarria horiek aplikatzea. 
LSHINren gida teknikoak deskri-
bapen zehatza eskaintzen du. 
Horixe da, hain zuzen, Bankiak 
arriskua ebaluatzeko darabilen 
metodoa. Metodo guztiak azter-
tu ditugu, eta zehazki, LSHINren 
Gida da onartu duguna.

PE.- Zer muga hauteman ditu-
zue metodoetan?

Muga kontua baino gehia-
go, aplikagarritasun kontua da. 
Zenbait metodo oso erabilgarriak 

izan daitezke hainbat zeregin 
edo lanposturen analisian. Gure 
jarduera-sektoreari dagokionean, 
oraintxe dugun lan-moduari be-
gira metodo horien zehaztasun-
gabezia sumatzen dugu.

PE.- Hasiera batean arris-
kuak identifikatzeko, komeni-
garria da hainbat identifikazio-
zerrenda erabiltzea; esaterako, 
«Egiaztapen ergonomikorako 
zerrenda» edo «ETEan arrisku 
ergonomikoak eta psikosozia-
lak ebaluatzeko eta horiei aurre 
egiteko eskuliburua». Tresna ho-
riek eguneratuta daude?

Azken hori tresna osotua iru-
ditzen zait, argia, erabat inda-
rrean eta eguneratua dagoena. 
Denetarik dauka: arriskuen eba-
luazioan landu beharreko galde-
rak eta arretaz ebaluatu beha-
rrekoei buruzko irtenbideak edo 
argibide teknikoak.

PE.- Arrisku-faktore bakoitza 
hainbat mailatan agertu daiteke 
lanpostu berean; esate baterako, 
mugimendu-errepikakortasuna. 
Ebaluatutako lanpostu batean, 
zein da ergonomia-jarduna 
ezinbestekotzat jotzeko adinako 
maila?

Akademikoki, lana gauzatzen 
duen langilearen osasunean kal-
teak eragin ditzakeen neurrian, 
beharrezkoa izango da jardun 
ergonomikoa. Baina pertsonalki 
uste dut aurretik joatea komeni 
dela eta egoera horri aurrea har-
tu behar zaiola. Jardun bat pro-
posatzeko moduko maila kritiko 

bat aipatzea baino garrantzitsua-
goa iruditzen zait lanpostuaren 
nondik norakoak eta langileak 
egin behar dituen zereginak eza-
gutzea, eta ondorioz, egokitze 
egokiena eta beharrezko maila er-
gonomikoa finkatzea.

PE.- Hezur- eta muskulu-
arazoekin lotuta, zer jardunbide 
egoki egin dituzue Bankian?

Kutxazain automatikoetatik 
datuak bistaratzeko pantailak 
kentzea izan zen gure lehenengo 
jardun orokorra; eta garrantzitsua 
izan zen, halaber, bulegoetako di-
namika egikaritzeko programen 
diseinuan eskua sartzea, monito-
reen datuak bistaratzeko pantai-
len ordez pantaila lauak jartzea, 
pantaila horien tamaina aldatzea 
(ikusmenari begira ergonomia 
handiagoa lortze aldera) eta lan-
postuetako altzariak aldatzeko 
kanpainak egitea.

JUAN JOSÉ MUÑOZ BENITO
Director del Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales
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«Langileen ehuneko laurogeita lauk adierazi dute 
era honetako patologiaren bat izan dutela edo du-
tela»

EZENTIS

PE.- Zenbateraino bereizi dai-
tezke lanaren eraginezko hezur 
eta muskuluen gehiegizko karga 
eta gainerako eguneroko jardue-
rak patologiaren abiaburu gisa? 
Nola hartu behar da hori aint-
zat?

Hezur- eta muskulu-gorabehe-
rak dira, hain zuzen, lan-inguru-
nean izaten diren osasun-arazo 
nagusiak. Langileen ehuneko 
laurogeita lauk adierazi dute era 
honetako patologiaren bat izan 
dutela edo dutela. Gorabehera 
horiek, egia esan, lanbideak era-
gindakoak eta eguneroko bizimo-
duak ekarritakoak izan ohi dira. 
Langilearen historia kliniko bate-
ratua edukitzea litzateke onena; 
hartara, Osasun Zerbitzu Nazio-
naleko, Mutualitateetako eta Osa-
sun Sistema Publikoko sendagi-
leek une oro izango lukete eskura 
lanbide-gaixotasunarekin lotuta 
langileak dituen arrisku guztiei 
buruzko informazioa, eta beraz, 
objektibotasun handiagoarekin 
sailkatu eta aintzat hartuko lirate-
ke era honetako arazoak.

PE.- Prebentzioari buruzko 
argitalpenetan zergatik ez dituz-
ten aipatzen behealdeko gorputz-
adarrak?

Laneko Segurtasun eta Higie-
neko Institutu Nazionalak lan-
baldintzei buruz egindako azken 
inkestaren arabera, langileen 
ehuneko hamarrek baino ez dute 
onartzen beheko gorputz-ataletan 
hezur- eta muskulu-arazoak di-
tuztela. Litekeena da hori izatea 
arrisku horiek ikertzeko eta eba-

luatzeko ahalegin handirik egin 
ez izanaren arrazoia. Gaur egun, 
era honetako arriskuak aintzat 
hartzeko oso metodo eta azter-
lan zehatzak daude; batez ere, 
kokoriko jarrita, belauniko edo 
denbora luzean zutik egotea es-
katzen duten lanen arrisku-fakto-
reak dituzten langileentzat.

PE.- Lanpostuetan arrisku-
faktore ergonomikoak hautema-
teko ebaluazio-metodo guztien 
artean, zein erabiltzen duzue 
Ezentisen?

Lanpostu baten ebaluazioa 
egiteko, ezinbestekoa da hainbat 
ebaluazio-metodo aplikatzea. 
Lanpostu batek hainbat ze-
regin izaten ditu, eta zeregin 
bakoitzean, askotariko arrisku-
faktoreak izaten dira. Beraz, 
funtsezkoa da arrisku-fakto-
rearen arabera aukeratzea eta 
onartzea metodoa; eta ez lan-
postuaren arabera. Ezentisen, 
konpainiako biltegietan karga 
eskuz erabiltzeagatiko arrisku-
faktoreak ebaluatzeko, LSHINren 
gida teknikoa baliatu da.

PE.- Zer muga hauteman di-
tuzue ebaluazio-metodoetan?

Lehen batean, metodo guztiek 
dute euren irismena, eta batzu-
batzuek, baita euren mugak ere. 
Esate baterako, OWAS metodoak 
fidagarritasuna galtzen du mu-
gimendu errepikakorrek goiko 
gorputz-adarretan (lepoan edo 
sorbaldan, adibidez) eragindako 
arriskuak ebaluatzean. Eta JSIk 
egundoko mugak ditu eserita 

egiten diren mugimendu erre-
pikakorren arrisku ergonomikoak 
ebaluatzeko.

PE.- Hezur- eta muskulu-ara-
zoak gaixotasuna edo lanbide-
istripuak dira?

Laneko istripuen eta lanbide-
gaixotasunen arteko muga seku-
la ez da argia izan. Gaur egun, 
legedia eskuan hartuta, hezur- 
eta muskulu-arazoek eragindako 
lanbide-gorabehera bat lanbide-
gaixotasuntzat joko da, baldin 
eta 2006ko lanbide-gaixotasunen 
koadroan txertatuta ageri bada. 
Hala izan ezean, laneko istriput-
zat joko da, soilik lanarekin zuze-
neko lotura duen arrazoiren bat 
egonez gero.

PE.- Aipatuko zenizkidake, 
mesedez, Ezentisek hezur- eta 
muskulu-arazoei begira egiten 
dituen jardunbide egokien adibi-
de batzuk?

Ezentisen, arrisku ergono-
mikoei aurre egiteko neurri nagu-
sia, hain zuzen, duela bi urte har-
tu genuen, zuzendaritzak bulegoa 
tokiz aldatzea erabaki zuenean. 
Lekualdatze horretan, altzari 
guztiak aldatu genituen eta baita 
datuak bistaratzeko pantailak di-
tuzten languneak ere; era berean, 
irizpide tekniko ergonomikoak 
kontuan izanda, langune berriak 
diseinatu genituen.

JOSÉ ANTONIO HERRANZ CID
Gerente del Servicio de Prevención 
Mancomunado
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«Lehen batean, erabiltzen ditugun metodo ergono-
miko guztiak dira eraginkorrak. Askotariko metodo 
horiek izugarri laguntzen digute neurrizko irtenbide 
bat proposatu ahal izateko bilatzen ari garen emait-
zak doitzen»

MELIÁ

PE.- Ugaldu egin al da lane-
ko patologia osteomuskularra 
edo bazegoen lehendik? Ugaldu 
bada, zure ustez, zein izan da 
arrazoia?

Laneko istripuaren eraginezko 
patologia osteomuskularra % 38 
jaitsi da azken urteetan gure tal-
dean. Izan ere, hainbat neurri tek-
niko hartu eta zenbait prestakunt-
za-ekintza espezifiko egin ditugu, 
gorputz-jarrera behartuak murriz-
teko edo horiei aurrea hartzeko. 
Kasu batzuetan, antolakuntza-
neurriak ere hartu ditugu. Dizi-
plina anitzekin ere lan egin dugu. 
Hala, taldeko sail guztiek parte 
hartu dute, hobekuntzak bilatze 
aldera.

PE.- Eztabaida handia dago 
kasu bakoitza patologia osteo-
muskularra ote den edo itxurak 
egiten ari ote diren. Nola objekti-
batu daitezke patologia eta hor-
tik eratorritako funtzio-mugak?

Prebentzio Zerbitzu Mankomu-
natua txertatuta dagoen laneko 
osasun-sailaren zuzendari Siquier 
doktorearen arabera, azterketa 
zehatz eta proba osagarrien bi-
tartez, ondo bereizten da hezur- 
eta muskulu-arazoak egiazkoak 
diren edo itxurak egiten ari diren. 
Ahalik eta bizkorren diagnostikoa 
emateak asko murrizten du aldi 
baterako ezintasunaren kostua.

PE.- Hirugarren mailako pre-
bentzioan, noiz hasi behar dugu 
pentsatzen hezur- eta muskulu-
arazoak dituen langileak berriz 
lanean hasi behar duela?

Kontu honi buruzko araudi 
zehatzik ez dago, eta gabezia 
hori sumatzen da. Ez soilik he-
zur- eta muskulu-arazo batek 
eragindako istripuak ekarritako 
bajetarako, baizik eta baita den-
bora-tarte baten ostean euren 
jarduna eteten duten eta lanera 
itzultzean egokitzeko premia du-
ten aldizkako langile finkoentzat 
ere. Argi dago era honetako lan-
gileentzat «girora egokitzeko» 
programa bat egon beharko lit-
zatekeela; izan ere, jakin badaki-
gu girora egokitzeko denboraldi 
hori aplikatu ezean, iragartzeko 
moduko azken emaitza eduki 
dezaketela hezur- eta muskulu-
arazo horiek.

PE.- Zein ebaluazio-metodo 
erabiltzen duzue Melián, arris-
ku-faktore ergonomikoak haute-
mateko?

Lehen batean, erabiltzen ditu-
gun metodo ergonomiko guztiak 
dira eraginkorrak. Askotariko 
metodo horiek izugarri laguntzen 
digute neurrizko irtenbide bat 
proposatu ahal izateko bilatzen 
ari garen emaitzak doitzen. Eta 
batez ere, neurri egokia zein den 
bilatzen. Esan nahi baita, arazoa 
non dagoen zentralizatzen, be-
har bezala jokatu ahal izateko.

PE.- Zer muga hauteman di-
tuzue metodoetan?

Metodoak berak jartzen du 
muga; eta batzuetan, ez soilik 
metodoak. Batzuetan, metodo 
hori aurrera eramateko, ezinbes-
tekoak ditugu tresna eta ekipo ja-

kin batzuk. Behin definituta, az-
terlana egin, eta hortik aurrera, 
aplikatu daitezkeen neurri egoki 
edo prebentzio-neurriak zein di-
ren garatzen hasi behar da.

PE.- Hezur- eta muskulu-
arazoekin lotuta, zer jardunbide 
egoki egin dituzue Melián?

Ohe jasotzaile giltzaduradu-
nak jartzea izan da jardunbide 
egokietako bat. Gure ekipoetan 
darabiltzagun elementuak eten-
gabe hobetzea ere bada bilatzen 
dugun beste neurrietako bat: 
alegia, orgatxoak ordezkatzea, 
gurpilen diametroak aldatzea 
eta horietako bakoitza zehatz-
mehatz aztertzea, besteak beste. 
Erabil daitezkeen punta-puntako 
teknologiak bilatzen ditugu beti. 
Berriki, CAEBek eta Istripuen 
Prebentziorako Fundazioak jar-
dunbide egokiagatik saria eman 
digute (sic); izan ere, taldeko 
atarian laneko osasunari buruzko 
ataritxo bat garatu dugu. Zeinahi 
langile sartu daiteke bertara, eta 
han aurkituko ditu informazio-
kanpaina guztiak, lanpostua 
hobetzeko aholkuak eta baita 
iradokizunak emateko txokoa 
ere. Azken batean, kudeaketa-
tresna bat baino gehiago, lan-
gilearentzako erabilgarria den 
tresna da.

CARLOS SENZ RIEGER
Coordinador del Servicio de 
Prevención Mancomunado
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Azterlana: hezur- eta 
muskulu-nahasmenduen 
kudeaketa enpresetan

HEZUR ETA MUSKULU 
NAHASMENDUEN KUDEAKE-
TA ENPRESETAN

Europan lanarekin ze-
rikusia duten osasun-arazo 
ohikoenetako bat hezur- eta 
muskulu-nahasmenduak dira. 
Edonork izan ditzake hezur- 
eta muskulu-nahasmenduak 
noiz edo noiz, baina horien 
eragina nabarmen murriztu 
daiteke prebentzio-neurri ego-
kiak hartzen badira.

Era horretako nahasmen-
duek hainbat ondorio zuzen 

dituzte, baina, besteak beste, 
bi hauek azpimarra daitezke: 
batetik, enpresaren kostu eko-
nomikoak eta sozialak handit-
zen direla, eta, bestetik, lan-
erritmoa eta produktibitatea 
murrizten direla. Batzuetan 
gaixotasun-baja ere hartu be-
har izaten dute langileek na-
hasmenduon eraginez, eta ho-
rrek ondorio kaltegarriak ditu.

Horrela bada, nahasmen-
duon nondik norakoak jakitea 
lagungarria da horiei aurrea 
hartzeko eta horien eragina 
murrizteko zer neurri har dai-

tezkeen jakiteko. 

Jarraian hezur- eta musku-
lu-nahasmenduen kudeaketa-
ren ikuspegi orokorra emango 
da, nekazaritzaren, banaketa-
ren eta logistikaren eremue-
tako enpresen lagin batetik 
abiatuta.

HEZUR ETA MUSKULU NAHASMENDUAK EN-
PRESETAN. NEKAZARITZAREN, LOGISTIKAREN 
ETA BANAKETAREN EREMUETAKO ENPRESEN LA-
GINA

Aldizkariaren ale honekin batera dagoen txoste-
nean hezur- eta muskulu-nahasmenduen ezaguera 
eta kudeaketa aztertu dira, aukeratutako eremuetako 
enpresen testuinguruan betiere; era berean, arlo ho-
rretako betebeharren ezarpen eta betetze maila ere 
aztertu da.

Lagina nekazaritzaren, banaketaren eta logistika-
ren eremuetako enpresek osatuta dago. Laginaren 
baitan, lagin-elementuen % 33 dagokio enpresa talde 
bakoitzari. Aukeraketa-metodoa ausazko irizpideetan 
oinarritu den arren, unibertsoa geruzatu da, aldagai 
hauek kontuan hartuta: enpresaren tamaina, izaera, 
jarduera eta kokalekua. Horrela, egindako irudikape-
na hobeto egokitu zaio azterlanaren helburuari. Iriz-
pide horien arabera, lagina osatzen duten enpresak 
estatuan kokatuta daude eta bertan jarduten dira. 
Enpresen tamainari dagokionez, inkestan parte har-
tu duten enpresen % 90ek 6-49 langile ditu; elkarri-
zketatutako enpresen % 2,5ek, berriz, 50-100 langile 

ditu; eta % 7,5ek, azkenik, 100 langiletik gora ditu.

Datuak biltzeko telefono bidezko elkarrizketak 
egin zaizkie ezarritako talde bakoitzeko 40 enpre-
sei. Galderak jarraian adierazita dauden hiru edu-
ki multzoetan antolatu dira, eta, era horretan, datu 
zenbakarriak eta konparagarriak eskuratu dira, be-
rehala. 

Lehenengo eduki multzoko galderen helburua 
izan da enpresaburuei galdetzea zein den era ho-
rretako nahasmenduek enpresetan duten benetako 
eragina.

Bigarren eduki multzoko galderen bidez, berriz, 
hezur- eta muskulu-nahasmenduen zergatiak eta 
kaltetuak zein diren aztertu da.

Eta hirugarren eduki multzoko galderen bidez, 
azkenik, elkarrizketatutako enpresetan hezur- eta 
muskulu-nahasmenduak nola kudeatzen diren az-
tertu da.

HEZUR ETA MUSKULU NAHASMENDUEN AL-
DERDI ARAU-EMAILEAK
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Hezur- eta muskulu-nahasmenduei buruzko do-
kumentazioak patologia horiek eragiten dituzten 
arriskuak minimizatzeko prebentzio-neurri egokieta-
ra eta langileen eta/edo langileen ordezkarien pres-
takuntza-, informazio-, kontsulta- eta partaidetza-
betebeharretara bideratzen gaitu.

Gaiari buruzko erreferentziazko arau nazionalak 
honako hauek dira:

•  31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arris-
kuen  Prebentzioari  buruzkoa.  BOE  269.  zk., 
1995/11/10.

•  487/1997  Errege  Dekretua,  apirilaren  14koa, 
kargen eskuzko manipulazioari lotutako gutxie-
neko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen 
dituena, bereziki langileen bizkar-gerrietarako 
arriskutsua  izan  daitekeenerako.  BOE  97.  zk., 
1997/04/23.

•  488/1997  Errege  Dekretua,  apirilaren  14koa, 
datuak bistaratzeko pantailak dituzten tresnekin 
lan egiteko gutxieneko segurtasun- eta osasun-
xedapenei buruzkoa. BOE 97. zk., 1997/04/23.

Bestalde, hezur- eta muskulu-nahasmenduei 
buruzko gidaliburu tekniko hauek daude argitaratuta 

gaur egun, gomendio moduan erabiltzeko:

•  Kargak eskuz erabiltzearekin loturiko arriskuen 
ebaluazio eta prebentziorako gidaliburu tek-
nikoa.

•  Bistaratze-pantaila duten tresnen erabilerarekin 
loturiko arriskuen ebaluazio eta prebentziorako 
gidaliburu teknikoa.

A) Hezur- eta muskulu-nahasmenduen benetako 
eragina enpresetan

Multzo honetako galderen bidez hezur- eta mus-
kulu-nahasmenduen ondorioak aztertu nahi izan 
dira.

Horretarako, hezur- eta muskulu-nahasmenduek 
enpresetan duten eraginaren rankiga egin zen, 1etik 
8ra bitartekoa (eragin handienetik (1) txikienera (8) 
bitartekoa, hain zuzen ere). Hala, elkarrizketatutako 
nekazaritza-enpresen % 57,5ek erantzun du nahas-
mendu horiek enpresan duten eragina lehenengo 
hiru lekuetan dagoela, beste nahasmendu batzuek 
duten eraginaren atzetik. Banaketaren eremuko en-
presei dagokienez, berriz, % 60k erantzun du hezur- 
eta muskulu-nahasmenduen eragina lehen, bigarren 
eta hirugarren lekuetan dagoela.

1. grafikoa: Hezur- eta muskulu-nahasmenduen garrantzia elkarrizketatutako enpresa guztietan. (Iturria: Geuk egina)



TXOSTEN MONOGRAFIKOA

20

Azkenik, elkarrizketatutako logistika-enpresen % 
42,5ek ere adierazi du hezur- eta muskulu-nahas-
menduen eragina garrantzi handieneko hiru lekuetan 
dagoela.

Oro har, elkarrizketatutako enpresen % 53,3k 
erantzun du hezur- eta muskulu-nahasmenduen era-
gina lehenengo hiru lekuetan dagoela (ikus 1. gra-
fikoa).

Bestalde, “Zure ustez, zer langile-taldetan izan 
dezakete eragin handiena hezur- eta muskulu-nahas-
menduek?” galderari dagokionez, nekazaritza-enpre-
setako buruen %35en erantzuna “nekazariak” izan 
da; banaketa-enpresetako buruen % 47,5en erantzu-
na, berriz, “gidariak” izan da; eta logistika-enprese-
tako buruen % 42,5en erantzuna, azkenik, “biltegiko 
langileak”. Hiru eremuetan, hezur- eta muskulu-na-
hasmenduek eragin handia duten langile-taldeetan 
bigarrena administrazio eta bulegoetako langileena 
da, enpresaburuen % 24,2ren arabera.

Eskuratutako datuen arabera, ikuspuntu oroko-
rretik azpimarragarriena da elkarrizketatutako en-
presaburuen % 63,3k adierazi duela euren enpresan 
ez dela bajarik egoten hezur- eta muskulu-nahas-
menduen eraginez; elkarrizketatuen % 34,2k adiera-
zi du, berriz, 1-5 baja egoten direla urtean (ikus 2. 

grafikoa).

Elkarrizketatutako enpresa mota bakoitzeko xe-
hetasunei erreparatzen badiegu, honako hauek dira 
hezur- eta muskulu-nahasmenduen ondorioz egoten 
diren bajen urteko batez bestekoak: 1-5 baja, neka-
zaritza-enpresen % 52,5etan, banaketa-enpresen % 
27,5etan, eta logistika-enpresen % 22,5etan.

Oro har, aztertutako enpresa guztiak kontuan 
hartuta, honako hauek izaten dute baja kopuru han-
diena: 6-49 langileko enpresen % 30ek, 50-100 lan-
gileko enpresen % 1,7k eta 100 langiletik gorako en-
presen % 2,5ek.

Bestalde, nahasmenduak zer zonatan gertatzen 
diren (goiko gorputz-adarretan, beheko gorputz-
adarretan eta bizkarrean) eta zer lesio mota egoten 
diren ere aztertu da eduki multzo honetan.

Goiko gorputz-adarretan eragina duten nahas-
menduei dagokienez, ohikoenak sorbaldakoak (% 
12,5), beso eta besaurreetakoak (% 10,8), eta esku, 
eskumutur eta atzamarretakoak (% 10,8 ) dira, datu 
orokorren arabera.

Elkarrizketatuen % 63,3ren arabera, euren enpre-
san ez da egoten horrelako nahasmendurik.

2. grafikoa: Informazio orokorra. (Iturria: Geuk egina)
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Goiko gorputz-adarretako lesioei dagokienez, 
elkarrizketatuen % 54k adierazi du ohikoena tendini-
tisa dela, eta % 46k, berriz, ohikoenak kontrakturak 
direla.

Beheko gorputz-adarretan eragina duten na-
hasmenduei dagokienez, berriz, ohikoenak oin eta 
orkatiletakoak (% 18,3), belaunetakoak (% 8,3), 
zangoetakoak (% 6,7), eta ipurmasailetakoak eta al-
dakakoak (% 2,5) dira. Elkarrizketatuen % 64,2ren 
arabera, euren enpresan ez da egoten horrelako na-
hasmendurik.

Beheko gorputz-adarretako lesiorik ohikoenak 
zaintiratuak (% 50) eta bihurrituak (% 50) dira.

Eskuratutako datuen arabera, bizkarrean eragi-
na duten hezur- eta muskulu-nahasmendu gehienak 
bizkarraren behealdekoak izaten dira, elkarrizketa-
tutako enpresen % 30en arabera; aldiz, elkarrizke-
tatutako enpresen % 14,2ren arabera, nahasmendu 
gehienak garondokoak eta lepokoak izaten dira; eta 
elkarrizketatutako enpresen % 3,3ren arabera, azke-
nik, bizkarraren goialdekoak. Elkarrizketatuen % 
52,5en arabera, euren enpresan ez da egoten horre-
lako nahasmendurik.

Lesioei dagokionez, ohikoenak lunbalgia (% 64) 
eta kontrakturak (% 36) dira, enpresa guztietan.

Bestalde, hezur- eta muskulu-nahasmenduek era-
gindako bajen kostuak enpresan duen eraginari da-
gokionez, enpresaburuen % 40,8k adierazi du kos-
tu hori garrantzitsua eta kontuan hartu beharrekoa 
dela. Aldiz, enpresaburuen % 59,2k adierazi du ez 
dela horrelako nahasmendurik gertatzen, eta, ho-
rrenbestez, ez dagoela era horretako kosturik.

Enpresan patologiaren bat izan dutela erantzun 
duten enpresaburuei “Zer eragin dute produkzioan 
eta zer kostu dute hezur- eta muskulu-nahasmen-
duen ondoriozko bajek?” galdetu zaienean, % 61,2k 
erantzun du bajak iraupen ertainekoak (% 20,4) edo 
laburrekoak (% 40,8) direla eta horrek dagokion kos-
tua duela. Enpresaburuen % 38,8ren ustez, eragina 
handia eta kostu handikoa da.

B) Zergatiak eta kaltetuak

Hezur- eta muskulu-nahasmenduak enpresako 
jardueraren ondorio ote diren galdetu da. Logistika-
enpresei dagokienez, % 57,5ek uste du litekeena 
dela hezur- eta muskulu-nahasmenduak ez izatea 

3. grafikoa: Informazio orokorra. (Iturria: Geuk egina)
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enpresako baldintzen edo jardueren ondorio. Neka-
zaritza-enpresetan ere % 25ek uste du balitekeela 
hezur- eta muskulu-nahasmenduak izateko probabi-
litatea ez izatea enpresako baldintzen eta/edo jar-
dueren ondorio. Banaketa-enpresetan, azkenik, % 
50ek ere iritzi bera du.

Oro har, enpresen % 44,2k uste du litekeena dela 
hezur- eta muskulu-nahasmenduak jasateko aukera 
ez izatea enpresako baldintzen eta/edo jardueren 
ondorio (ikus 3. grafikoa).

Bestalde, hezur- eta muskulu-nahasmenduak era-
gin ditzaketen laneko egoeren berri ere galdetu da, 
eta, erantzunen arabera, lau egoera adierazgarrienak 
honako hauek dira: lehenengo lekuan, «karga astu-
nak jasotzea edo mugitzea»; bigarren lekuan, «indar 
handia egitea»; hirugarren lekuan, «gorputz-jarrera 
mingarriak edo nekagarriak»; eta laugarren lekuan, 
«eserita egotea, zutitu gabe» (ikus 4. grafikoa).

Elkarrizketatutako enpresa gehienen arabera (% 
54), hezur- eta muskulu-nahasmenduek eragin bera 
dute gizonengan eta emakumeengan; aldiz, elkarri-
zketatuen % 38k uste du nahasmenduok eragin han-
diagoa dutela gizonengan, eta elkarrizketatuen % 8k 
uste du eragin handiagoa dutela emakumeengan.

Bestalde, enpresa guztiak kontuan hartuta, he-
zur- eta muskulu-nahasmendu gehien egoten diren 

adin-tartea 35 urtetik 44 urtera bitartekoa da (% 
36,7), eta atzetik 45 urtetik 54 urtera bitarteko adin-
tartea dago (% 28,3).

C) Hezur- eta muskulu-nahasmenduen kudeake-
ta enpresetan

Elkarrizketatutako ia enpresa guztietan (% 99an) 
prebentzio-neurriak hartzen dituzte hezur- eta mus-
kulu-nahasmenduak eragin ditzaketen arriskuak sai-
hesteko (ikus 5. grafikoa); neurri horiek prebentzio-
planaren baitan daude.

Enpresek hartzen dituzten neurri espezifikoei da-
gokienez, langileei emandako informazioa eta pres-
takuntza eta norbera babesteko ekipamendurako 
eta altzari ergonomikoetarako inbertsioak azpimarra 
daitezke, besteak beste.

Elkarrizketatutako enpresen % 66k uste du in-
bertsio ekonomiko «handia» egin behar dela hezur- 
eta muskulu-nahasmenduen prebentziorako neurri 
espezifikoak hartzeko; aldiz, enpresen % 17k uste 
du inbertsio «oso handia» egin behar dela, eta % 17k 
uste du «neurrizko» inbertsioa egin behar dela.

Hezur- eta muskulu-nahasmenduen preben-
tzioaren kudeaketa orokorrari dagokionez, elkarri-
zketatutako ia pertsona guztiek (% 98k) adierazi dute 
badakitela zer eginbehar dituzten prebentzioaren 

4. grafikoa: Informazio orokorra. (Iturria: Geuk egina)



23

TXOSTEN MONOGRAFIKOA

arloan, eta, gainera, eginbehar horiek betetzen di-
tuztela, besteak beste plangintza-, informazio-, 
prestakuntza-, edo ebaluazio-zereginei dagokienez. 
Era berean, enpresen % 89,2k hezur- eta muskulu-
nahasmenduei buruzko informazioa jasotzen du, en-
titate edo erakunderen baten eskutik. Nekazaritza-
enpresen % 66,7k eta banaketa-enpresen % 62,2k 
enpresaz kanpoko prebentzio-zerbitzuaren eskutik 
jasotzen du informazio hori, batik bat.

Ondorioak

•  Oro har, enpresek badakite hezur- eta muskulu-
nahasmenduak existitzen direla.

•  Nahasmenduok kostu handia eragiten dute en-
presetan, baina kostu hori jardueraren arabera 
aldatzen da.

•  Enpresen % 44k uste du litekeena dela hezur- 
eta muskulu-nahasmenduak jasateko arriskua ez 
izatea enpresako jardueren ondorio.

•  Elkarrizketatuen % 54k baino gehiagok uste du 
hezur- eta muskulu-nahasmenduek eragin bera 
izan dezaketela gizonengan eta emakumeengan.

•  Elkarrizketatutako  ia  enpresa  guztiek  (% 99k) 
hezur- eta muskulu-nahasmenduak identifikatze-
ko, ebaluatzeko eta saihesteko neurriak hartzen 
dituzte, prebentzio-planaren baitan.

•  Aztertu  diren  enpresa  guztietan  prestakuntza 
eta informazioa ematen zaizkie langileei; neurri 
horiexek dira, hain zuzen, jokabide osasungarriak 
barneratzeko lagungarrienak.

5. grafikoa: Informazio orokorra. (Iturria: Geuk egina)
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Lanaren ondoriozko hezur- 
eta muskulu-nahasmen-

duak. Gaur egungo egoera
2009an EB27-ko herrialdee-

tako enpresetan arrisku berriei 
buruz egindako ESENER inkesta-
ren arabera, laneko istripuak, he-
zur- eta muskulu-nahasmenduak 
eta laneko estresa dira zuzenda-
riak gehien kezkatzen dituzten 
gaiak. Inkestaren arabera, he-
zur- eta muskulu-nahasmenduek 
«asko edo dezente» kezkatzen 
dute Europako enpresen % 78 
eta Espainiako enpresen % 57, 
hain zuzen ere.

Hezur- eta muskulu-nahas-
menduei buruz hitz egiten du-
gunean gehiegizko ahaleginek 
eragindako istripuak eta zenbait 
arrisku-faktorek (besteak bes-
te kargak eskuz erabiltzeak, 
gorputz-jarrera behartuek edo 
mugimendu errepikakorrek) era-
gindako hezur eta muskuluetako 
lanbide-gaixotasunak (tendini-
tisa, karpoko tunelaren sindro-
mea, etab.) sartzen ditugu.

Gaur egun, lanarekin erlaziona-
tutako osasun-arazo nagusia eta 
laneko gertakizunen ondoriozko 
aldi baterako ezintasunaren arra-
zoi nagusietako bat dira hezur- eta 
muskulu-nahasmenduak. Sexu, 
adin eta ekoizpen-sektore guztie-
tako milioika langilerengan dute 
eragina Europa osoan. Nahasmen-
duok hainbat ondorio dituzte, bai 
langileengan, bai enpresetan. Izan 
ere, langileek diru-sarrera txikia-
goak izaten dituzte nahasmen-
duon eraginez, eta, gainera, lanera 
itzultzea oztopa dezaketen ondorio 
fisikoak ere izan ditzakete; enpre-
sei dagokienez, berriz, nahasmen-

duok kostu ekonomiko handia dute, 
produktibitatea murrizten delako eta 
lanorduak galtzen direlako.

Zaila da nahasmenduon benetako 
kostu ekonomikoa zehaztea, baina, 
zenbait azterlanen arabera, kostu 
hori BPGd-aren % 0,5etik %2ra bitar-
tekoa da. Hala ere, prebentzio-ezak 
kostu ekonomiko eta sozial askoz 
handiagoa du, eta, horregatik, «La-
neko Segurtasun eta Osasunerako 
Europako Estrategia»ren (EESSTren) 
lehentasunezko helburuetako bat 
hezur- eta muskulu-nahasmenduen 
prebentzioa da, kalitatezko lanpos-
tuak sortzen ere laguntzen baitu 
(«Lisboako estrategia, enpleguari 
buruzkoa. 2000»).

Hala, 2002-2006ko EESST estra-
tegia lanbide-gaixotasunen preben-
tzioa indartzen saiatu zen, hezur- eta 
muskulu-nahasmenduei lehentasu-
na emanda. Horretarako, «Arriskua-
ren Europako Behatokia» sortu zen, 
arrisku berriei aurrea hartzeko eta 
bizkor eta eraginkortasunez esku 
hartu ahal izateko. Gainera, arris-
ku fisikoen eta beste arrisku-faktore 
batzuen (hala nola estresaren, ne-
kearen, bibrazioen eta tenperatura 
baxuen) arteko erlazioa ikertzeko 
beharra ere detektatu zen.

2007-2012ko EESST estrategiari 
dagokionez, berriz, haren helburue-
tako bat da % 25 murriztea laneko 
istripuen tasa orokorra, eta, horre-
kin batera, gehiegizko ahaleginak.

Hori lortzeko zenbait estrate-
gia ezarri dira estatuan, hala nola 
«2007-2012ko Laneko Segurtasun 
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eta Osasunerako Espainiako Es-
trategia», eta «Lan Baldintzen Es-
tatuko Behatokia (OECT)» sortu 
da INSHTren baitan.

2013-2020ko EESST estrate-
gia lantzeko prestakuntza-lanetan 
aurreko ildoari jarraitzen ari zaio, 
lanarekin zerikusia duten gaixota-
sunak eta hezur- eta muskulu-na-
hasmenduak murrizteko progra-
ma bat izango baitu, enpresa txiki 
eta ertainak (ETEak) eta generoa-
ren ikuspegia kontuan hartuta.

Laneko Segurtasun eta Osa-
sunerako Europako Agentziak 
(EU-OSHA) kanpainak egiten 
ditu urtero, eta horietako bi he-
zur- eta muskulu-nahasmenduei 
buruzkoak izan dira: 2000n, 
«Eman bizkarra hezur- eta mus-
kulu-nahasmenduei» izenekoa; eta 
2007an, «Arindu karga» izenekoa. 
Kanpaina horien helburua izan zen 
nahasmendu ohikoenen, arrisku-
faktoreen, ebaluazio-metodoen eta 
prebentzio-neurrien berri ematea, 
eta, era horretan, herritarrak sent-
sibilizatzea, lantokiko produktibi-
tatea, segurtasuna eta osasunga-
rritasuna areagotzearren.

Europako Agentziako webgu-
nean hezur- eta muskulu-nahas-
menduei buruzko atal bat dago, 
eta, bertan, egindako kanpaineta-
rako argitaratutako dibulgazio-ma-
teriala eta enpresetako jardunbide 
egokien adibideak daude. Helbidea 
honako hau da: https://osha.euro-
pa.eu/es/topics/msds

Espainian, berriz, INSHT insti-
tutuak gaikako atari bar sortu du, 
eta hezur- eta muskulu-nahasmen-
duei buruzko informazioa eskura 
daiteke bertan. Helbidea honako 
hau da: http://www.insht.es/por-
tal/site/MusculoEsqueleticos/

ARRISKU FAKTOREAK ETA 
ARAZOAREN HEDAPENA

Bakarka edo batera agertzen 
direnean hezur- eta muskulu-na-
hasmenduak eragin ditzaketen 

hainbat arrisku-faktore daude. 
Europako Agentziak honako 
sailkapen hau egin du: arrisku 
fisikoak (kargak erabiltzea, gor-
putz-jarrera behartua…), psiko-
sozialak edo antolakuntzakoak 
(eskakizun maila handia, mono-
tonia…) eta gizabanakoarenak 
(adina, osasun-historia…).

Arazoa zer neurritakoa den 
jakin nahi bada, informazio-
iturri fidagarriak eta egunera-
tuak erabil daitezke, hala nola 
lan-baldintzei buruzko inkestak 
eta laneko istripuen eta lanbide-
gaixotasunen estatistikak.

Europako lan-baldintzei 
buruzko V. EWCS-EUROFUND 
inkestan argitaratutako datuen 
arabera, europar askok gehiegi-
zko ahalegin fisikoak egiten di-
tuzte lanean.

Era berean, Espainiako lan-
baldintzei buruzko VII. inkestaren 
(ENCT-2011 inkestaren) arabera, 
honako hauek dira eskakizun fi-
siko ohikoenak: esku edo besoe-
tako mugimendu errepikakorrak 
(% 59), gorputz-jarrera minga-
rriak edo nekagarriak (% 36), eta 
karga astunak jasotzea edo mu-
gitzea (% 18). Langileen % 77k 
min arina sentitzen du, gorputz-
jarreren edo laneko ahaleginen 
ondorioz; batez ere bizkarraren 
behealdean (% 45), garondoan 
eta lepoan (% 34) eta bizkarra-
ren goialdean (%27).

Espainian, Delt@ sistemaren 
bidez jakinarazitako gehiegizko 
ahaleginetan oinarrituta daude 
«Laneko Istripuen Estatistikak».

Gehiegizko ahaleginak dira 
baja eragiten duten laneko istri-
pu ohikoenak, eta istripuen guzti-
zkoan duten pisua handitzen ari 
da pixkanaka, guztizko ezbehar 
kopurua etengabe txikitzen ari 
den arren. Hala, 2000n, jakinara-
zitako istripuen % 28,4 gehiegi-
zko ahaleginen ondorio izan zen, 
eta 2011n, berriz, % 38,5.

«Lanbide Gaixotasunen Estatis-
tikak» CEPROSS sistemaren bidez 
jakinarazitako hezur- eta muskulu-na-
hasmenduetan oinarrituta daude.

Hezur- eta muskulu-nahasmenduek 
jakinarazitako gaixotasunen guzti-
zkoan duten pisua ere handitu egin da. 
Hala, 1989an, jakinarazitako gaixota-
sunen % 32 hezur- eta muskulu-nahas-
menduak izan ziren; 2007an, berriz, % 
79; eta 2011n, azkenik, % 71.

Ohikoenak tendinitisa (tendoi-
zorroetako nekea) eta karpoko tu-
nelaren sindromea (nerbioen para-
lisia presioaren eraginez) dira, eta 
bajak 78 eguneko iraupena izaten 
du batez beste.

Gai honetan sakontzeko bereziki 
interesgarria da INSHTk 2012an ar-
gitaratu zituen bi dokumentu kont-
sultatzea: «Lan-eremuko hezur- eta 
muskulu-nahasmenduak zifratan» eta 
«Gehiegizko ahaleginek eragindako 
laneko istripuak. 2011». Eragin-indi-
ze handia duten eta arrikuan dauden 
pertsona gehien dituzten jarduera 
ekonomikoak daude identifikatuta 
dokumentu horietan, hain zuzen.

Hezur- eta muskulu-nahasmen-
duei aurre egin ahal izateko ezinbes-
tekoa da gaiari ikuspuntu integraletik 
eta diziplina anitzekotik begiratzea, 
kasu berrien prebentzioa eta hezur- 
eta muskulu-nahasmenduak dituz-
ten langileen birgaitzea eta berrinte-
grazioa kontuan hartuta.

Prebentzio-neurriak ezartzeko 
garaian langileen hezur- eta musku-
lu-sistemari kalte egin diezaioketen 
arrisku-faktore guztiak hartu behar 
dira kontuan, eta arrisku desberdinak 
batera ebaluatu behar dira (bereziki 
arrisku fisikoak eta psikosozialak).

Hezur- eta muskulu-nahasmen-
duei aurrea hartzeko ezinbestekoa da 
diziplina anitzeko ikuspuntutik jardu-
tea, neurri teknikoak, antolakuntzako 
neurriak, osasunaren zaintza eta 
prestakuntza uztartuta. Neurri bakar-
tuetan oinarritutako esku-hartzeak ez 
dira baliagarriak hezur- eta muskulu-
nahasmenduen prebentziorako.
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XIX. mendearen amaieran Le-
ver Brothersen sortzaile William 
Hesketh Lever-ek bere ideiak 
idatzi zituen, Sunlight xaboia 
sortzeko. Produktu berri eta 
iraultzailea zen, eta garbitasuna 
eta higienea sustatzen lagundu 
zuen, Ingalaterra viktoriarrean. 
Haren helburua zen «garbitasu-
na ohiko bihurtzea, osasuna sus-
tatzea eta edertasun pertsonala 
lortzen laguntzea, produktuok 
erabiliko zituzten pertsonen bi-
zimodua atsegingarriagoa izan 
zedin».

Ehun eta hogei urte baino 
gehiago igaro dira William Hes-
keth-ek bere ideia mamitu zue-
netik, eta, oraindik ere, konpai-
niak uste du arrakasta izateko 
ezinbestekoa dela maila gorene-
ko jokabide korporatiboa izatea, 
langileei, bezeroei, kontsumit-
zaileei, hornitzaileei, gizarteari 
eta munduari begira.

Urteotan, lehengaiz era 
iraunkorrean hornitzeko, ingu-
rumena babesteko eta tokiko 
komunitateei laguntzeko ekimen 
ugari abiatu ditu konpainiak, 

edo horrelako ekimenetan parte 
hartu du. 

Gaur egun, «Path to Growth» 
estrategia dela tarteko, potentzial 
handiko marka globaletan jarri du 
arreta konpainiak, eta, ondorioz, 
garapen-fase berri batean kokatuta 
dago.

Unileverreko markek «ongi sen-
titzen, itxura hobea izaten eta bi-
zitzari etekin handiagoa ateratzen» 
laguntzen dute, baina, konpainia-
ren iritziz, arrakastaren gakoa lan-
gileen segurtasunean dago.

Espainian, Unilever taldeak 
prebentzio-zerbitzu mankomunatu 
baten bidez antolatzen du preben-
tzioa, eta zerbitzu horrek Leioako 
lantegiari (Unilever Foods Indus-
trial España SLU) eta bulego nagu-
siei (Unilever España SA) ematen 
die zerbitzua.

Prebentzio-zerbitzu horren bai-
tan, taldeko teknikariek hartzen 
dituzte beren gain espezialitate 
hauek: laneko segurtasuna, indus-
tria-higienea eta ergonomia eta 
psikosoziologia. Baina ez, ordea, 

Erreportaje hau egiteko 
EHS Unilever-eko Ignacio 
José de Diego Casasem-
perek emandako informa-
zioa erabili da.

PREBENTZIOA 
UNILEVER ESPAÑA-N

Segurtasuna areagotzeko funtsezkoa da jardueretako arriskuen identifikazioa, ebaluazioa eta 
kudeaketa hobetzea
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osasunaren zaintzarako espezia-
litatea, enpresaz kanpoko pre-
bentzio-zerbitzu batek ematen 
duena.

Enpresaz kanpoko preben-
tzio-zerbitzuak Laneko Arriskuen 
Prebentzioari buruzko Legean 
ezarritako eginkizunak betetzeko 
beharrezkoak diren giza baliabi-
deak eta baliabide materialak 
ditu.

Espainian indarrean dagoen 
prebentzio-legediaz gain, preben-
tzioaren arloko beste eskakizun 
batzuk ere ezarri ditu taldeak, 
bertako enpresa guztietan nahi-
taez bete beharrekoak.

Unilever España-k berak 
ezartzen ditu prebentzio-politika 
guztiak. Konpainiako lanpos-
tuetan identifikatutako arrisku 
guztiak ebaluatzen dira, legezko 
baldintzei begira. Markak iden-
tifikatu egiten ditu aplikatu be-
harreko lege nazionalak eta 
konpainiak berak ezarritako es-

kakizunak. Prebentzioaren an-
tolakuntzaren baitan, Unilever 
Españak jarduera-programak 
diseinatzen ditu eta dagozkion 
helburuak ezartzen ditu.

Prestakuntza ere garrantziko 
handiko elementua da enpre-
san. Unilever Españako langile 
berriek, lanean hasi aurretik, 
dagokien lanpostuko arriskuei 
buruzko informazioa eta pres-
takuntza espezifikoa jasotzen 
dituzte. Segurtasunari buruzko 
prestakuntza-plan espezifikoak 
ere diseinatzen dira lanpostu 
bakoitzaren arabera, eta aldian 
behin osasun-egoeraren azter-
keta egiteko aukera ere ematen 
zaie langileei, lanpostu bakoitze-
ko arriskuen arabera; bestalde, 
hasierako eta urteroko osasun-
azterketak ere egiten dira.

Unilever Españako lan-zen-
troak jarduera-plan espezifiko 
bana du identifikatutako larrial-
di mota bakoitzerako. Gertatu-
riko istripu guztiak osasun-zer-

bitzuak erregistratzen ditu. Istripu 
baten eraginez langileren batek 
baja hartu behar badu, preben-
tzioko teknikariek istripuaren eba-
luazioa egiten dute, arrazoiak iden-
tifikatzeko eta neurri zuzentzaileak 
edo prebentzio-neurriak ezartzeko. 
Zentzu horretan, honako hau da 
konpainiaren filosofia: zoritxarrez 
istripu bat gertatzen bada, jazo-
takoa kontuan hartu behar da, be-
rriro gerta ez dadin.

Unileverreko prebentzioaren ku-
deaketa-sistema Unilever Global-ek 
ikuskatzen du, urtero, eraginkorra 
ote den egiaztatzeko helburuare-
kin.
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Aciturri 1977an sortu zen, 
Ginés Clemente-k bere lehen lan-
tegia abiarazi zuenean: Talleres 
Ginés. Bost urte geroago, izen 
berria jarri zioten lantegiari: Me-
canizados Ginés.

Harrezkero, 35 urteotan, ae-
ronautikako egituren eta moto-
rreko mekanismo eta elemen-
tuen ingeniaritzan, diseinuan, 
fabrikazioan eta muntaketan 
jardun da Aciturri, bezeroei ka-
litatezko zerbitzua eskainiz, eta, 
horregatik, Espainiako sektore 
aeronautiko eta aeroespazialeko 
konpainia garrantzitsuenetako 
bat da.

Etengabeko hobekuntzaren 
bila, Aciturriko enpresa guztiak 
ziurtatuta daude ISO 9001 
arauari eta sektoreko arau zo-
rrotzenei jarraituz.

I+G+b jardueren garapenak 
ere garrantzi berezia du Aciturrin, 
horrela gaur egungo prozesuetan 
berrikuntzak egin daitezkeelako 
eta negozio-lerro berriak gara dai-
tezkeelako. Aciturriko ikerketa-ildo 
nagusiak honako hauek dira: fa-
brikazio-teknologia berriak, egitura 
aeronautikoak, material berriak, 
automatizatze- eta robotizatze-
prozesuak eta energia berriztaga-
rriak.

Bestalde, laneko segurtasunak 
eta osasunak ere garrantzi handia 
dute konpainian. Prebentzio-sai-
laren eginkizun nagusia da laneko 
segurtasunaren eta osasunaren 
kudeaketa-sistema bakar bat ezart-
zea konpainiaren zentro guztie-
tan.

Horretarako, arduradun edo bi-
deratzaile guztiek erabil dezaketen 

ACITURRI 
AERONAUTICA, 

PREBENTZIORANZKO 
BIDE ONENA

Prebentzio-sailaren eginkizun nagusia da laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa-sis-
tema bakar bat ezartzea konpainiaren zentro guztietan

Erreportaje hau egiteko 
Isabel Vallejo la Fuente 
(Giza Baliabideen zu-
zendaria) eta Santos Vi-
llanueva Rodríguez (Se-
gurtasun eta Osasuneko 
arduraduna) elkarrizketa-
tu dira.
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aplikazio informatiko interaktibo 
bat dago, datuak mekanizatze-
ko edo dokumentuak eransteko 
aukera ematen duena; horrela, 
langile guztiei buruzko informa-
zioa eduki, txostenak egin eta 
jarraipen orokor eta eguneratua 
egin daiteke, eta, era horretan, 
prebentzio-neurrien eraginkorta-
suna areagotu daiteke.

Lehen, atzamarretan edo es-
kuetan kuterraz ebakiak egitea 
zen Aciturrin behin eta berriro 
gertatu ohi zen istripua. Izan ere, 
kuterra eskuzko tresna sinple bat 
den arren, arriskutsua da. Baina 
kalitatezko kuter bat diseinatu 
da, ergonomikoa eta bi segurta-
sun-gailu dituena, eta, ondorioz, 
ez da istripu bakar bat ere gerta-
tu azkeneko bi urteetan. Preben-
tzio-zerbitzuak informazioa eta 
prestakuntza eman ditu, behin 
eta berriz, lanabes hori behar be-
zala erabiltzeko.

Aciturrin prebentzioaren ikus-
puntutik tratatzen dira hezur- 
eta muskulu-nahasmenduak. 
Ebaluazioan bertan arriskuak, 
horien arrazoiak eta aplikatu 
beharreko prebentzio-neurriak 
aztertzen diren arren, preben-
tzioaren berme nagusia da lan-
gileei prestakuntza eta hainbat 
dokumentu ematea, hala nola 
«Laneko segurtasunaren eta osa-
sunaren gidaliburua». Arrisku er-
gonomikoen azterketa-txostenak 
ere egiten dira, eta egitekoak, 
gorputz-jarrerak eta arriskua 
aztertu eta ebaluatu ondoren, 
arriskuak murrizteko, arintzeko 
edo saihesteko neurriak propo-
satzen eta gomendatzen dira.

Antolakuntzaren ikuspuntu-
tik, Aciturrik etengabe lan egiten 
du atsedenaldiak ezartzearren 
eta lanpostuak txandakatzea-
rren. Arlo horretan, irizpide 
ergonomikoetan oinarrituta, 

langileak jasotzeko orgak edo pla-
taformak egokitzen ari dira.

Gaur egun CBH (poltsa-itxigailu 
hermetikoa) izeneko zerbitzua 
martxan jartzen ari da, AIRBUS 
350 hegazkineko egonkorgailu ber-
tikalaren muntaketarako. Aldez au-
rretik aholku-txosten bat egin da, 
enpresaz kanpoko prebentzio-zer-
bitzuaren laguntzarekin, eta ergo-
nomiaren eta laneko medikuntza-
ren arloko gomendioak eman dira 
bertan, auspez lan egiteko erabilt-
zen den aparatu/plataforma horre-
tarako. Berrikuntza hori erronka 
handia da konpainiarako.

ACITURRI AERONAUTICA
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SEGURTASUNA: 
HEINEKEN 

ESPAÑA-REN ZORTZI 
OINARRIETAKO BAT

Salmentetatik, finantza-emaitzetatik eta eragiketa-egituratik haratago, konpainiaren aktibo nagu-
sia pertsonak dira: bi mila langile grinatsu, gozaraziz gozatzen dutenak

Espainiako garagardogintza-
tradizio handiaren oinordeko da 
Heineken España; mende bat 
baino gehiagoko esperientzia 
duen konpainia. Duela hamabi 
urte Grupo Cruzcampo SAk eta 
El Águila SAk bat egin zuten, eta 
horrela sortu zen Heineken Es-
paña.Abentura zirraragarri ba-
ten hasiera izan zen, tradizioa, 
historia eta garagardoarekiko 
grina sakona uztartuta.

Salmentetatik, finantza-
emaitzetatik eta eragiketa-egi-
turatik haratago, konpainiaren 
aktibo nagusia pertsonak dira: bi 
mila langile grinatsu, gozaraziz 
gozatzen dutenak. Antolakuntza 
eraginkorra, bezeroarentzako 
zerbitzuaren ikuspuntutik, eta 
lan-prozesu arin eta malguei ja-
rraiki.

Errespetua, gardentasuna eta 
zintzotasuna funtsezko hitzak dira 
Heineken Españaren eguneroko-
tasunean. Konpainiaren arrakasta 
nabarmenaren eta sektoreko lider-
goaren funtsezko faktoreak.

Heinekenen ustez, grina, kon-
promisoa, ausardia, zintzotasuna 
eta eraginkortasuna dira pertsonak 
mugiarazten dituzten eta taldean 
lan egiteko bulkada ematen dieten 
balioak.

Heineken España SAko segur-
tasun-sailak biziki zaintzen du 
konpainiaren erronkak mamitzea 
ahalbidetzen duten langileen laneko 
segurtasuna eta osasuna. Izan ere, 
Heinekenek kontuan hartzen du esta-
tistika bakoitzaren atzean pertsona 
bat dagoela, eta pertsona bakoitza-
ren atzean, berriz, familia bat, talde 
bat eta komunitate bat daudela.

Francisco Rueda elkarri-
zketatu da, Heineken Es-
pañako segurtasuneko 
koordinatzailea



31

BARRUTIK

Konpainiak bere prebentzio-
zerbitzua du, Espainiako zentro 
guztietako prebentzio-jarduera-
ren buru dena.

Lan-baldintza onenak eta osa-
sungarrienak bermatzeko kon-
promiso sendoan oinarritutako 
prebentzio-sistema, Heineken 
«lan egiteko leku bikaina» izan 
dadin.

Konpainiak egin dituen hobe-
kuntzek zortzi oinarri garrantzit-
su dituzte, eta oinarri horietako 
bat da, hain zuzen, segurtasu-
na.

Segurtasuna garrantzitsua da 
enpresako edozein gune, jarduera 
eta betekizunetan, eta, xede ho-
rrekin, erabilgarritasun handiko 
tresna bat erabiltzen da lan-ere-
du gisa: Total Productive Manage-
ment (TPM). Galeren murrizketan 
oinarritutako lan-metodologia da, 

Botton & Up ikuspuntuaren ara-
bera kudeatzen dena, erakun-
deko maila guztiak integratzeko 
gai dena eta lidergo-tresnatzat 
hartzen dena.

TPMk prebentzio- eta 
erreakzio-alderdiak kudeatzen 
ditu segurtasunaren oinarriaren 
bidez, eta parte-hartzean oina-
rritutako kudeaketa-metodoak 
eta -sistemak erabiltzen ditu, 
maila guztietan (maila baxuene-
tik altuenera, erdi mailako kar-
gudunak barne). Giza faktoreari 
zuzendutako tresna da, eta pert-
sonen eta taldeen portaera posi-
tibo eta segurua indartzen du.

TPMk, segurtasuna oinarri 
hartuta, parte-hartze aktiboa 
bultzatzen du konpainiako gune 
desberdinetan gerta daitezkeen 
istripu, gorabehera edo galerak 
aztertzeko eta ikertzeko garaian, 
berriro gerta ez daitezen.

Heineken Españak kontrol-sis-
tema global eta jarraitu bat du, 
Corporate ikuskatze-prozesuetan 
eta legezko eskakizunetan jatorria 
duten prozesuetan oinarritutakoa; 
segurtasun eta osasuneko batzor-
deek aipaturiko prozesuetan parte 
hartzen dute.

Segurtasuna modu iraunko-
rrean zaindu eta mantendu behar 
da, arriskuak modu eraginkorrean 
kontrolatuz eta deuseztatuz edo 
minimizatuz, eta jolabide eta pro-
zedura seguruak sustatuz.

HEINEKEN ESPAÑA, S.A.
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REPSOL: ERANTZUKIZUNA ETA 
IRAUNKORTASUNA EPE LUZERA

Konpainiaren zuzendaritzak segurtasun- eta ingurumen-programak zuzentzen ditu, programa 
horiek garatzeko behar diren baliabideak ematen ditu, eta langile guztiek programa horien berri 
dutela eta horien arabera lan egiten dutela bermatzen du

Duela laurogeita hamabost 
urte, Espainia garai politiko go-
rabeheratsuenetako batean ze-
goenean, CAMPSA (Compañía 
Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos Sociedad Anónima) 
sortu zen. Enpresaren sorrera 
Espainiako industriaren aurre-
rabidearen seinale izan zen, eta, 
bereziki, fintze-industriaren au-
rrerabidearen seinale.

1987ko urrian Hidrokarbu-
roen Institutu Nazionalak (INH) 
Repsol SA sortu zuen, hirurogei 
mila pezetako kapital sinbo-
likoarekin.

Gaur egun, negozioaren ka-
teko fase guztietan lan egiten 
duen petrolio- eta gas-konpainia 
da Repsol, eta, etorkizunera be-
gira, epe luzeko hornidura segu-
rua, arduratsua eta iraunkorra 
bermatzea da haren konpromi-
soa.

Konpainiak hainbat tresna 
ditu laneko osasuna kudeatzeko, 
eta, horrela, segurtasun, osa-
sun eta ingurumeneko politikan 
ezarritako printzipioak betetze-
ko. Horrela, Repsolek funtsezko 
baliotzat hartzen ditu pertsonen 
segurtasuna eta osasuna eta 
ingurumenaren babesa, eta ho-
riek errespetatuz gauzatzen ditu 
bere jarduerak.

Balio horiek langileei, kontratis-
tei eta hornitzaileei begira garran-
tzi handia dutela kontuan hartuta, 
konpainia balio horiek zaintzen eta 
hobetzen saiatzen da, eta, horre-
tarako, segurtasuneko eta inguru-
meneko irizpideak kontuan hartzen 
ditu jardueren ziklo osoan, arauak 
betetzen ditu eta gizartearekiko ko-
munikazioa eta harremanak eten-
gabe hobetzearren ahalegintzen 
da.

Konpainiaren zuzendaritzak 
segurtasun- eta ingurumen-pro-
gramak zuzentzen ditu, programa 
horiek garatzeko behar diren ba-
liabideak ematen ditu, eta langi-
le guztiek programa horien berri 
dutela eta horien arabera lan egi-
ten dutela bermatzen du. Horre-
la bada, segurtasun-, osasun- eta 
ingurumen-irizpideak hartzen dira 
kontuan erabakiak hartzeko ga-
raian, eta baita konpainiak gau-
zatzen dituen jardueren bizi-ziklo 
osoan ere. Gainera, konpainiak lan 
egiten duen leku bakoitzean inda-
rrean dauden legezko baldintzak 
betetzeko konpromisoaz gain, se-
gurtasun maila handia eskatzen da 
eta nazioarteko estandar zorrotze-
nen arabera jarduten da.

Zuzendaritza-batzordeak se-
gurtasunaren eta ingurumenaren 
arloko helburuak eta ildo estra-
tegikoak ezartzen ditu; helburu 

Erreportaje hau egiteko 
Hedabideekiko Harre-
manetarako Zuzenda-
riordetzak emandako 
informazioa erabili da.



33

BARRUTIK

eta ildo horiek Repsolen negozio 
guztietako helburuak eta jardue-
ra-planak ezartzeko oinarri dira, 
eta kudeaketaren etengabeko 
hobekuntzarako beharrezkoak 
diren esku-hartzeak, inbertsioak 
eta lotutako gastuak, eta legezko 
eskakizun berrietarako egokitza-
penak jasotzen dituzte.

Repsolen Segurtasuna eta In-
gurumena Kudeatzeko Sistemak 
konpainiako jarduera guztietan 
aplikatu beharreko arauak, pro-
zedurak, gidaliburu teknikoak eta 
tresnak ezartzen ditu, eta eskaki-
zun zorrotzak ditu. Sistema osoa 
etengabe berrikusten eta egu-
neratzen da, sektoreko praktika 
onenetara egokitzeko.

Konpainiak segurtasunaren 
eta ingurumenaren arloko arau-
corpus bat du, estandar komu-
nak ezartzen dituena, jarduera 
bakoitza non gauzatzen den alde 
batera utzita.

Segurtasuna areagotzeko 
funtsezkoa da jardueretako arris-
kuen identifikazioa, ebaluazioa 
eta kudeaketa hobetzea.

2010ean, aktibo industriale-
tako segurtasun- eta ingurumen-
arriskua kudeatzeko arau kor-
poratibo berri bat onartu zuen 
konpainiak, pertsonen segurta-
sunean, instalazioetan eta ingu-
rumenean eragina izan dezaketen 
arriskuak aktibo industrialen bizi-
ziklo osoan identifikatuta, azter-
tuta eta minimizatuta daudela 
bermatzeko. Arau horren baitan 
aurreikusita dago negozio-planak 
garatzea, instalazioak arau horre-
tara egokitzeko.

Repsolek etengabe ziurtatzen 
ditu instalazioak, nazioarteko 
araudiaren arabera. Repsoleko 
Segurtasuna eta Ingurumena 
Kudeatzeko Sistema bat dator 
OHSAS 18001 arauekin, eta zen-
troek estandar horien araberako 
ziurtagiria lor dezaten bultzatzen 
du konpainiak, etengabeko hobe-
kuntza sustatzearren eta kanpoko 

balioespena lortzearren, horrek 
babes gehigarria eman baite-
zake alde interesdun desberdi-
nen aurrean.

Gaur egun findegi eta insta-
lazio kimiko guztiek, lubrikaga-
rri eta espezialitateetako ia ins-
talazio guztiek, esplorazio- eta 
ekoizpen-zentro batzuek eta 
bestelako hainbat eta hainbat 
instalaziok ziurtagiria dute. Ziur-
tagiria duten zentroen zerren-
da edonork kontsulta dezake, 
konpainiako webgunean.

Langileen gaikuntza sus-
tatzea funtsezkoa da, kasuan 
kasuko erantzukizunen eta jar-
dueren arabera, eta, bereziki, 
instalazioen eta sistemen ku-
deaketan, jardunean eta man-
tentze-lanetan zuzenean esku 
hartzen duten pertsonentzat eta 
bezero, hornitzaile eta kontra-
tistekin harremana eta erantzu-
kizun zuzena duten pertsonent-
zat. Kudeaketa hobetzeko neurri 
eraginkorrenetako bat segur-
tasunaren arloko prestakuntza 
ematea da.

Repsolek segurtasunaren ar-
loan duen helburu nagusietako 
bat da arriskuak murriztea eta 
laneko istripuak saihestea. Ho-
rretarako, kontuan hartu beha-
rreko oinarrizko zazpi segurta-
sun-arau ezarri dira: gidatzeko 

garaian, segurtasuna; edozein jar-
duera egiteko, lan-baimena inda-
rrean; isolamenduak, beti finkatuta 
eta seinaleztatuta; gune konfina-
tuetan sartu behar bada, baimena-
rekin bakarrik; hondeaketetan, ere-
mua bermatu; altueran lan egiteko, 
babesgarriak eta finkagarriak se-
gurtatu; eta jasotze-lanetan, inoiz 
ez jarri kargaren azpian. Zentzu 
horretan, langile guztien betebe-
harra da arau horiek onartzea eta 
eguneroko lanean aplikatzea, eta, 
horregatik, zabalkunde- eta kon-
tzientziazio-kanpaina bat egin da 
konpainia osoan eta langileei infor-
mazioa eman zaie. Gainera, barne-
komunikaziorako bideak ere erabili 
dira segurtasuneko eta ingurume-
neko araudiaren eta dokumentazio 
teknikoaren berri emateko.

Segurtasun, osasun eta ingu-
rumeneko politikan adierazita da-
goen moduan, Repsoleko langile 
guztiak dira beren segurtasunaren 
arduradun, eta banakako zein tal-
deko segurtasunaren, osasunaren 
eta ingurumen-jardueraren alde 
egin behar dute.

REPSOLEKO FINDEGIA
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HEZUR ETA MUSKULU 
NAHASMENDUEN PREBENTZIORAKO 
ESPERIENTZIA PRAKTIKOAK 
ERRIOXAKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
GOBERNUAREN LANEKO ARRISKUEN 
PREBENTZIORAKO ZERBITZUAN

Hezur- eta muskulu-nahas-
menduen prebentzioaren ikuspe-
gi multifaktorialean oinarrituta, 
bi esperientzia gauzatu dira, oso 
desberdinak diren bi kolektibore-
kin: ezgaitu psikikoen egoitza ba-
teko erizaintzako laguntzaileekin 
eta suhiltzaile-taldeekin.

Azkeneko urteetan emaku-
mezko erizain-laguntzaileen 
kolektiboan «gai, lanposturako 
mugekin» kalifikazioa gero eta 
ohikoagoa zela ikusirik abiatu zen 
kolektibo horretako esku-hartzea. 
Kolektibo horren «lanerako gaita-
suna» berraztertu zen, eta ondo-
rioztatu zen adinean gora egin 
ahala gero eta handiagoa zela la-
nerako mugak zituzten langileen 
ehunekoa; hain zuzen ere, iku-
si zen lanerako mugak zituzten 
pertsona gehienak 46 urtetik go-
rako emakumezkoak zirela.

Ondoren «lanpostuen baldintza 
ergonomikoen azterlana» egin zen, 
eta ondorio hauek atera ziren:

- Egoitzan dauden pertsonen 
adina dela-eta (21-65 urte), eta 
ezgaitasunak eta mendetasun 
fisikoa dituztela kontuan hartu-
ta, ahalegin fisiko handia egin 
behar da horiek mugitzeko.

- Erabiltzaileak hiru modulu-
tan banatuta daude, ezgaita-
sun mailaren arabera.

- Moduluz moduluko txandakat-
ze-zikloa urtebetekoa da.

- Laneko hiru txanda daude: 
goizekoa, arratsaldekoa eta 
gauekoa.

- Langileek hezur- eta muskulu-
nahasmenduen prebentziorako 
prestakuntza jasotzen dute.

- Egiteko kaltegarrienak ho-
nako hauek dira: gaixoen gar-
bitasuna, arropak aldatzea, 
eta pixoihala aldatzea.

- Ezgaitasunak jarduerak 
zailtzen ditu, eta, ondorioz, 
langileek indar handiagoa eta 
bat-bateko mugimenduak egin 
behar dituzte.

- Gurpil-aulki asko egokituta 
daude, eta langileen gorputz-
jarrera eta mugimenduak 
zailtzen dituzte.

- Adierazitako guztia areagotu 
egiten da 2. moduluan, bertan 
baitaude ezgaitasun larria du-
ten pertsonak.

Ondoren, egoitzako kudeaketa-
taldearen eta laneko arriskuen 
prebentziorako zerbitzuko langi-
leen arteko bilera egin zen, eta ho-
nako datu hauek eman zituzten:

- Laguntza mekaniko egokiak.

- «Gai, lanposturako mugekin» 
kalifikazioaren eraginez lankideak 
gehiegi kargatzen dira, bai fisiko-
ki, bai psikikoki, eta, ondorioz, on-
doeza sortzen da kolektiboan.

JACINTA GAVIRIA 
BENITO

Errioxako Gobernuko La-
neko Arriskuen Prebentzio-
rako Zerbitzuaren burua. 
Medikuntzan eta Kirurgian 
lizentziaduna eta doktorea, 
Madrilgo Unibertsitate Au-
tonomoan. Familia eta Ko-
munitateko Medikuntzan 
espezialista eta Burgosko 
Osasunerako Institutu Na-
zionaleko Ospitalean egoi-
liar izana. Laneko Arriskuen 
Prebentziorako goi mailako 
teknikaria Ergonomia eta 
Psikosoziologia Aplikatua 
espezialitatean, eta maste-
rra Fundació Politécnica de 
Catalunya-n.

Egilea:
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- Txandakatze-taldeen osaera 
aldatu gabe dago eratu zirene-
tik, eta talde bakoitzean antze-
ko adineko langileak daude.

- Malgutasun handia txanda-
aldaketak egiteko.

- Aukera gutxi kolektibo hone-
tako langileak lanpostuz aldat-
zeko.

Horrela bada, lanaren anto-
lakuntzan aldaketak egin behar 
zirela ondorioztatu zen:

- Erabiltzaileak modu homo-
geneoagoan banatu hiru mo-
duluetan, lan-kargen arteko 
aldea minimizatuz.

- Txandakatze laburragoak 
egin modulu bakoitzean (2 edo 
3 hilabetekoak). Urtean behin-
go txandakatzeek karga fisiko 
handiagoa eragiten dute (batez 
ere 2. moduluan), eta, gainera, 
neke psikologikoa ere handia 
da, bai txandakatzeko garaian, 
bai txandakatzearen aurretik.

- Lantaldeak aldatu, talde eta 
txanda berean langile adindue-
nak eta mugak dituzten hainbat 
langile elkar ez daitezen.

- Txanda-aldaketen malguta-
suna mugatu eta gutxieneko 
atsedenaldiak bermatu.

- Arrisku handieneko uneetan 
egoitzako baliabideak indartu.

Bigarren esperientzia suhilt-
zaile-taldeekin egin zen, eta lan-
gileari bideratuta zegoen, honako 
neurri hauen bidez:

- Nekazaritza, Abeltzaintza 
eta Ingurumen Sailak antola-
tutako prestakuntza fisikorako 
programa.

- Laneko arriskuen preben-
tziorako zerbitzuko fisiotera-
peutaren arreta.

- Prestakuntza espezifikoa: 
bizkarrari eta hezur- eta mus-
kulu-nahasmenduen preben-
tzioari buruzko ikastaroak.

- Estres-egoerei aurre egiteko 
programa.

Langileen egoera fisikoaren 
ebaluazioa egin zen, eta ondo-
rioztatu zen ahalegin bat egin 
ondoren ez zirela behar bezala 
lehengoratzen; hau da, ez zirela 
ongi egokitzen ahaleginetara. Gai-
nera, lan mota honek gainkargak 
eta hipertonia eragiten ditu mus-
kuluetan, eta, ondorioz, atzealde-
ko kate zinetikoak malgutasun es-
kasa du eta muskuluetako lesioak 
(bizkar-lunbalgiak) izateko arris-
kua nabarmen areagotzen da.

Entrenamendua eguneroko 
lanarekin bateratu zen, ariketa 
fisikoa tresna osagarria izan ze-
din. Batez ere erresistentzia ae-
robikoa, erresistentzia-indarra, 
malgutasuna eta artikulazioen 
mugikortasuna landu ziren.

Enborreko muskulaturaren ga-
rapenari arreta berezia eskaini zit-
zaion, patologia ohikoenetako bat 
bizkarraren behealdeko mina baita, 
besteak beste tresna mekanikoen 
(sasi-garbitzeko makinen eta moto-
zerren) erabileraren ondorio dena. 
Goi- eta behe-ataletako muskulu tal-
de nagusiak garatzeko eta indartze-
ko ariketak egin ziren. Malgutasuna 
garatzeko saio bereziak egin beha-
rrean, malgutasuna saio guztietan 
landu zen, berotze-ariketetako eta 
amaierako lasaitze-ariketetako 
funtsezko atal gisa.

Gero eta gehiago dira arrisku-
faktore psikosozialak eta hezur- 
eta muskulu-nahasmenduak erla-
zionatzen dituzten azterlanak, eta, 
horrexegatik, estresari aurre egite-
ko programa bat gauzatu zen.

Detektatu ziren arrisku psikoso-
zial nagusiak honako hauek dira: 
sakabanaketa geografikoa (eta, on-
dorioz, bakartuta egotea), taldean 

lan egiteko beharra, ordutegi irre-
gularrak eta karga fisikoa.

Programa laneko arriskuen 
prebentziorako zerbitzuko psiko-
logoak gauzatu zuen; astean lau 
saio egin ziren, dokumentazio 
praktikoa banatu zen, eta, be-
harrezkoa zenean, bakarkako la-
guntza eman zen.

Parte-hartzaile bakoitzari 
inkesta egin zitzaion, era anoni-
moan, eta honako hauek izan zi-
ren emaitzak: Parte-hartzaileen 
% 43,55ek adierazi zuen jarduera 
«oso ona» izan zela; % 54,81ek 
adierazi zuen jarduera «ona» izan 
zela; eta % 1,61ek adierazi zuen 
«erdipurdikoa» izan zela. Parte-
hartzaileen % 70,87k adierazi 
zuen jarduera lagungarria izan 
zitekeela lankideen arteko ha-
rremanak hobetzeko; % 69,35ek 
adierazi zuen jarduera lagunga-
rria izan zitekeela laneko estresa 
kontrolatzeko; % 58,06k adierazi 
zuen lagungarria izan zitekeela 
lanetik kanpoko estresa kontro-
latzeko; % 58,06k adierazi zuen 
lagungarria izan zitekeela laneko 
gatazkak murrizteko; eta bakar 
batek ere ez zuen adierazi jardue-
rak ez ziola ezertan lagunduko.

Suhiltzaileak teknika batzue-
tan trebatu zituzten, eta honako 
hauek iruditu zitzaizkien erabilga-
rrienak: arazoen konponketa (% 
62,90), jazarpen psikologikoari 
buruzko informazioa (% 59,68), 
erlaxazioa (% 54,84), trebetasun 
sozialak (% 50), eta distortsio 
kognitiboak (% 17,74). Teknika 
bakar bat ere ez zitzaien iruditu 
alferrikakoa.

Ondorio gisa esan daiteke bi 
esperientziak lagungarriak izan 
direla hezur- eta muskulu-na-
hasmenduen prebentzio-aukeren 
ikuspegia zabaltzeko, eta agerian 
gelditu da guztiz garrantzitsua 
dela enpresak jarduera horietan 
parte hartzea.
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HEZUR- ETA MUSKULU-ARAZOAK 
GUTXITZEKO JARDUNBIDE 

EGOKI ERGONOMIKOAK

Pertsona ugarik min arin fi-
sikoak dituztela adierazi dute, 
eta egiten duten lan-jarduerako 
gorputz-jarrera eta ahalegi-
nei egozten dizkiete. Sintomak 
pixkanaka-pixkanaka joaten dira 
agertzen, eta muskuluei, zurdei 
eta lotailuei eragin diezaiekete; 
ondorioz, «hezur- eta muskulu-le-
sio» izenez ezagutzen ditugunak 
sortzen dira.

Mutua Universal mutualita-
teko Prebentzioko I+G sailak 
gauzatutako azterlan baten ara-
bera, laneko istripuek eta lanbi-
de-gaixotasunek 15.000 milioi 
euro inguruko kostua dakarkiete 
Espainiako enpresei urtero (KPIa-
ren % 1 eta % 2 artean); betiere, 
kaltetuei, senitartekoei eta gizar-
teari berari ekarritako gastuak 
kontuan izan gabe. Baja eragin-
dako laneko istripu eta lanbide-
gaixotasunen kasu guztien ar-
tean, hiru lanbide-gaixotasunetik 
bik eta bost laneko istriputatik 
bik hezur- eta muskulu-arazoekin 
dute lotura.

Datu kezkagarri horiek direla 
tarteko, hainbat erakunde pu-
bliko eta pribatuk laneko hezur- 
eta muskulu-arazoei buruzko 
dibulgazio-programak gauzatzen 
dituzte; hala, enpresei zein langi-
leei horiek identifikatzeko, aint-
zat hartzeko eta kontrolatzeko 
tresnak eskaintzen dizkiete.

MÚTUA UNIVERSAL MUTUA-
LITATEKO PREBENTZIO-JAR-
DUERA

Gizarte Segurantzako Laneko 
Istripu eta Lanbide Gaixotasu-
nen Mutualitateek (GSLILGM), 

kaltetutako langileentzako lagunt-
za- eta ordain-jarduerak egiteaz 
gainera, modu aktiboan parte 
hartzen dute hezur- eta muskulu-
arazoen kausen analisian, eta en-
presekin eta langileekin batera, 
faktore horiek dakarten ezbehar 
kopuruaren kudeaketa- eta pre-
bentzio-lanetan jarduten dute.

GSLILGMek, hasieratik ber-
tatik, laneko arriskuen preben-
tzioa bultzatzeko lana egin dute, 
enpresei eta langile autonomoei 
aholkularitza eskaintzeko presta-
tutako jardueren bitartez. Jardue-
ra horiek, hain zuzen, 3623/2006 
LGG Aginduak batetik, eta bes-
tetik, Gizarte Segurantzaren An-
tolamendurako zuzendaritza na-
gusiak urtero argitaratzen dituen 
erabakiek araututakoak dira.

Helburu nagusia, zehazki, en-
presetan ezarritako prebentzio-
neurriak hobetzea eta laneko is-
tripuen eta lanbide-gaixotasunen 
eragina murriztea da; betiere, 
Laneko Arriskuen Prebentzioari 
buruzko Legean xedatutako bete-
beharrak betetzean enpresa, ino-
la ere, ordezkatu gabe.

Gauzatutako jarduera oso ispi-
latuta agertuko da, gero, Mutua-
litate bakoitzak urtero osatu eta 
Gizarte Segurantzaren onespe-
nerako utziko duen prebentzio-
jardueren planean.

Urteko prebentzio-jardueren 
planaren baitan, Mutua Universal 
mutualitateak ETEei, ezbehar ko-
puru handiko enpresei eta langile 
autonomoei laguntzeko ekintzak 
gauzatzen ditu; esate baterako, 
ezbehar kopurua murrizteko, pre-

Egilea:

ANA ELVIRA PLANAS 
LARA

Mutua Universal mutualita-
teko Ergonomia Laborate-
giko arduraduna. Ingeniari 
Industriala, Zaragozako 
Unibertsitatean. Ergono-
miako Diplomaduna, Dres-
dengo (Alemania) Unibert-
sitate Teknikoko Institut für 
Arbeitsingeniurwesen Ins-
titutuan. Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Masterra, 
Laneko Segurtasuna, Indus-
tria Higienea eta Ergonomia 
eta Psikosoziologia Aplika-
tua espezialitateetan.
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bentzioa txertatzeko eta kudeake-
ta hobetzeko aholkularitza.

Era berean, ezagutza hedat-
zeko, lanean segurtasuna eta 
osasuna susta dezaten jendea 
sentiberatzeko eta enpresetan la-
neko arriskuen prebentzioarekin 
lotutako erantzukizunak dituzten 
pertsonek lehendik dituzten gai-
tasun teknikoei eutsi eta gehiago 
ikasteko hainbat ekintza ere badi-
tu bilduta. 

Azkenik, laneko istripuek eta 
lanbide-gaixotasunek ekarritako 
ezbeharrak eragiten dituzten 
faktoreen kausei buruzko eza-
gutza zehatza izateko eta horiek 
praktikan jartzeko irtenbideak 
bilatzeko beharrezkoak diren I+G 
jarduerak ere jasotzen ditu pla-
nak.

Jarduera horiek guztiak ispi-
latuta geratzen dira, zehazki, he-
zur- eta muskulu-arazoengatiko 
ezbeharren prebentzioan, LGG 
Aginduan xedatutako hiru ekint-
za-alorrak betetzen dituzten pro-
grama eta ekintza espezifikoen 
bitartez:

•  Ezbeharren  kausak  eta 
faktoreak sakon-sakonean 
ezagutzeko eta languneetan 
aplikatzeko moduko jardunbi-
de egokiak osatzean horiek 
aplikatzeko aukera ematen 
duen I+G.

•  Enpresei  emandako  aholku-
laritza, hezur- eta muskulu-
arazoen prebentziorako.

•  Prebentzio-lanak  egiten  di-
tuzten pertsonen artean pre-
bentzio-ezagutza zabalduta 
eta enpresako kide guztiak 
sentiberatuta.

ERGONOMIA-LABORATEGIA

Hezur- eta muskulu-arazoek 
ezbehar profil orokorrean duten 
garrantzia aintzat hartuta, Mutua 
Universal mutualitateak laborate-

gi espezializatu hau martxan jarri 
zuen, hezur- eta muskulu-arazoen 
ikerketarako eta irtenbideak bilat-
zeko.

Zeregin horiek ikuspegi bate-
ratua behar dute, hezur- eta mus-
kulu-lesioak izaten diren ingurune 
ohikoenak hautemateko; era be-
rean, ezinbestekoa dute laneko 
baldintzekin zuzenean harrema-
netan egotea, eta beharrezkoak, 
halaber, kausa - efektua harrema-
na ezagutzeko hainbat parametro 
biofisikoren analisi objektiboa 
gauzatzeko tresna teknikoak.

Laborategiaren lan-ildoak 
hauek dira:

•  Kasu gehien dituzten lan-jar-
duerak ikertzea. Lanpostuko 
gorputz-jarrerak, mugimen-
duak, ahaleginak eta lanpos-
tuarekin lotura duten beste-
lako faktore batzuk aztertzen 
dira; hala nola, tresnak, lane-
rako eta zereginen antolamen-
durako lanabesak, etab.

Analisi horretatik, ondoren, 
arazoen eta horien litekeeneko 
irtenbideen iturri ohikoenak 
ateratzen dira. Kasu zehatzei 
emandako irtenbideetatik lor-
tutako eskarmentutik, gerora, 
antzeko egoeretara estrapolat-
zeko moduko gauzarik garran-
tzitsuenak ateratzen dira.

•  Jardunbide  egokiak  gauzat-
zea.

Eskarmentu horiek guztiak, 
bestalde, jardunbide egoki er-
gonomikoen bitartez, arazo 
zehatzak konpontzeko gida 
praktikoen bitartez eta he-
zur- eta muskulu-arazo guztiei 
buruzko sentiberatzea eskai-
ni eta horiei aurrea hartu eta 
aurre egiteko aukerak ematen 
dituzten bestelako materialen 
bitartez jakinarazten zaizkie 
enpresei.

•  Barneratutako  ezagutzaren 

zabalkundea.

Barneratutako ezagutza, bes-
talde, aholkularitza pertsona-
lizatuaren bitartez zabaltzen 
da; nola Internet bidez, hala 
bestelako dibulgazio-jarduera 
batzuen bitartez: adibidez, 
languneak behar bezala disei-
natu eta osatzeko eta bertan 
egingo diren zereginak finkat-
zeko mintegien bitartez.

KASU PRAKTIKOA: LURZORU 
ARRASEAN ETA URRUTIRA OB-
JEKTUAK MANIPULATZEKO ZE-
REGINAK

Hezur- eta muskulu-lesioak 
gertatzeko kausa nagusietako 
bat, hain justu, indarra erabilt-
zean egiten diren gehiegizko 
ahaleginak dira. Gehiegizko aha-
leginak, zehazki, pertsonak bere 
lanerako ohiko gaitasunetik go-
ragoko ahalegina eginda gauza-
tutako ekintzak dira. Gertatzen 
diren laneko lesioen ia erdien 
arrazoi nagusi izaten dira.

Gehiegizko ahaleginagatik 
gertatzen diren lesio ohikoenak, 
beraz, tiratuak eta bihurrituak 
dira; batez ere, gerrialdean. Era 
berean, min handia zein arina 
dakarten hanturak ere eragiten 
dituzte bizkarrean eta goiko gor-
putz-adarretan.

Oro har, honako hauek gauzat-
zean egiten dira gehiegizko aha-
leginak:

•  Indarra  egitea,  gorputz-ja-
rrera txarretan egonda; esate 
baterako, besoak luzatu eta 
gorantz jasota edo atzerantz 
botata, gorputza biratuta edo 
bizkarra makurtuta.

•  Karga  pisutsuak  manipu-
latzea, edo karga pisutsuak 
garraiatzean, horiei eustean, 
bultza egitean, tira egitean, 
kargak biratzean, igotzean edo 
jaistean, baldintza desegokie-
tan jardutea.



PREBENTZIOAN ADITUAK

38

•  Gehiegizko  indarra  egitea; 
batez  ere,  zakar  eta  bat-ba-
tean eginez gero, behar beza-
lako muskulu-beroketarik egin 
gabe.

•  Muskulu-tentsioa  eragiten 
duten  eta  muskuluei,  zurdei 
eta  artikulazioei  ahalegine-
tik  oneratzeko  behar  besteko 
astirik  ematen  ez  dieten  bes-
telako  zeregin  errepikakorrak 
egitea.

Ondorengo  ataletan,  hainbat 
gauza aurkezten dira:  gehiegizko 
ahaleginen  ondoriozko  lesioen 
analisiaren adibide bat,  lanpostu 
jakin  batzuetan  egon  daitezkeen 
irtenbide bereziak eta analisi ho-
nen bitartez  lortutako eskarmen-
tua nola estrapolatu daitekeen.

Gehiegizko  ahaleginagatik  le-
sio  osteomuskularrak  eragiten 
dituen lanpostua aukeratu da, in-
dustrian  oso  zabaldutako  egoera 
baita  hori.  Objektuak  lurzoru 
arrasean  eta  urrutira  erabiltzen 
direla, kargen eskuzko manipula-
ziozko  zeregina  da.  Egoera  hori 
oso  ohikoa  da  zeinahi  ekoizpen-
ingurutan,  jardueraren  sektorea 
edozein delarik ere.

Eman  beharreko  lehen  pau-
soa,  hain  zuzen,  langileari  ekar 
dakizkiokeen  ondorioak  eta  ho-
riek litekeeneko lesio nola bihurtu 
daitezkeen  aztertzea  da.  Horre-
tarako,  zereginak  eta  pertsonari 
eragindako  karga  biomekanikoa 
aztertu behar dira.

Hurrengo  pausoa,  bestalde, 
azterlanaren ondorio eta emaitzak 
jardunbide  egokien  fitxa  bihurt-
zea da; betiere, enpresa guztietan 
zabaltzeko  moduko  formatuan, 
antzeko  arazoak  dituzten  enpre-
sek  ere  irtenbide  bera  aplikatu 
ahal  izateko.  Bada  jardunbide 
egokien  fitxen  katalogo  bat,  en-
presetan egon ohi diren arazo er-
gonomikoei  irtenbideak  ematen 
dizkiena. Fitxa horiek, hain justu, 
Mutua  Universal  mutualitatearen 

web-atarira  atxikitako  enpresen 
eskura daude, eta pdf  formatuan 
jaitsi daitezke.

Sarri  askotan,  ez  da  nahikoa 
ingeniaritza-neurriekin  edo  lan-
postua  berriz  diseinatzearekin, 
eta  behar-beharrezkoa  izaten  da 
lan-prozedura  egokia  finkatzea. 
Egoera  horietan,  langileak  senti-
beratzea  funtsezko  alderdia  da 
lesioak  saiheste  aldera.  Enpre-
sei  zeregin  horretan  laguntzeko, 
enpresek  euren  langileen  artean 
banatzeko  moduko  dibulgazio-
liburuxkak egiten dira.

Litekeena  da  laborategian  di-
seinatutako  jardunbide  egokiak, 
gerora,  egokitzapen  baten  beha-
rra izatea langunean. Horretarako, 
enpresetako  ingeniariek  hainbat 
erreferentzia  tekniko  eta  irizpide 
praktiko  eduki  behar  dituzte,  go-
mendatutako gorputz-jarrerak eta 
mugimenduak  zein  diren  eta  ho-
riek lortzeko errespetatu beharre-
ko  distantzia,  espazio  eta  joerak 
zein diren jakiteko.

ONDORIOAK

Hezur- eta muskulu-arazo uga-
ri  irtenbide  erraz  eta  kostu  txi-
kikoekin  saihestu  daitezke,  eta 
horrek  eragina  izango  luke,  gai-
nera, lan- eta ekoizpen-baldintzen 
hobekuntzan.

Horretarako, baina, ezinbeste-
koa  da  etengabeko  I+G  jarduera 
bat  eta  jardunbide  egoki  batzuk 
osatzea,  irtenbide  erraz  horiek 
enpresei helarazi ahal izateko; ba-
tez ere, bitarteko tekniko gutxiago 
dituztenei: ETEak edo  langile au-
tonomoak.

Ezagutza hori maila guztietara 
zabaltzea, beraz, elementu giltza-
rria  da  arrisku-egoerak  saiheste-
ko.  Jarduera  hau,  azken  batean, 
zerikusia duten guztiei iritsi behar 
zaie:

•  Enpresaburuei.  Ezinbeste-
koa da horiei jakinaraztea zein 

diren hezur-  eta muskulu-ara-
zoentzako  irtenbide  zehatzak 
eta  zein  diren  horiek  kudeat-
zeko elementuak.

•  Ingeniariak, eta oro har, lan-
gile  teknikoak.  Beharrezkoa 
dute  euren  diseinu-ezagutzak 
ugaltzea,  eta  era  berean,  da-
tuak  eta  erreferentzia  tek-
nikoak eskuratzea.

•  Langileak.  Arrisku-faktoreak 
eta horiek murrizteko moduak 
hobeto ezagututa eta gai honi 
begirako  sentiberatze  han-
diagoa  izanda  lortuko  dute, 
funtsean,  euren  osasuna  ba-
bestea.

Laneko  istripuen  eta  lanbide-
gaixotasunen  mutualitateek  en-
presen  eta  langile  autonomoen 
esku  jartzen  dituzte  ezin  konta 
ahala  zerbitzu,  hainbat  tresna 
erabilerraz  eta  zenbait  praktika, 
hezur-  eta  muskulu-lesioak  mu-
rrizten laguntzeko.
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GURE ERAKUNDEEN EKINTZAK

ASAJA: ESPAINIAKO 
NEKAZARITZA-SEKTOREAN 
PREBENTZIOZKO KULTURA 

EGONKORTZEA

Nekazaritza-sektoreak ezau-
garri bereziak ditu, sektore hau 
beste zeinahi sektore ekonomiko-
tik bereizten dutenak. Oro har, 
enpresa txiki eta ertainek osatzen 
dute, eta tarteka, «mikroETE» bi-
hurtzen dira; enpleguari begira 
behin-behinekotasun handikoak, 
ekoizpenenen urtarokotasuna 
dela tarteko eta nekazaritza-
enpresaburua maila handian za-
hartzen ari delako. Faktore horiek 
guztiak gehituta, azkenerako, pre-
bentziozko kultura txertatu ahal 
izateko jardunak indartzea eskat-
zen duen sektorea da.

Nekazari Gazteen Elkarteak la-
neko arriskuen prebentzioarekin 
lotuta gauzatzen duen jarduera, 
hain justu, «Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Espainiako Es-
trategiaren» baitan dago txer-
tatuta. Hala, hainbat jarduera 
gauzatzen dira, enpresaburuek 
eta langileek laneko segurtasu-
na eta osasuna hobetzeko esku-
hartze handiagoa izan dezaten. 
Horretarako, gainerako nekaza-
ritza-erakunde profesionalek eta 
sektoreko sindikatu nagusiek hit-
zarmen kolektibo sektoriala sina-
tu dute, eta estatu mailako orga-
no espezifiko sektorial bat sortu 
da, laneko osasuna eta segurta-
suna sustatze aldera.

2009. urteaz gero, hainbat 
jardun-programa gauzatu dira, 
Laneko Arriskuen Prebentziorako 

Fundazioak baliabideak esleitze-
ko egindako deialdien babesean. 
Jardun horien helburu lehenak, 
hain zuzen, prebentziozko kultura 
egonkortzea eta nekazaritza-se-
ktorean laneko arriskuen preben-
tzioaren kudeaketa sustatzea izan 
dira; eta horretarako, hainbat 
tresna erabili dira: materialen ar-
gitalpenak, jardunaldiak, sektore-
ko enpresetara bisitak...

Aurreikusitako helburuak lort-
zeko jardunbide-tresna nagusia, 
zehazki, ASAJAk, langileak or-
dezkatzen dituzten sindikatu na-
gusiekin batera, nekazaritza-us-
tiategietara egindako bisitak izan 
dira. Ustiategi horietan, eragile 
sektorialen talde batek sektorean 
dauden lanbide-arriskuei eta en-
presaburuen eta langileen preben-
tzio-eskubide eta -betebeharrei 
buruzko informazioa zabaldu du. 
Azken hiru urteetan, 1.000 neka-
zaritza-ustiategi baino gehiagora 
egin da bisita; zehazki, Gaztela-
Mantxan, Andaluzian, Extremadu-
ran, Katalunian eta Aragoin.

Dibulgazio-jardunaldiak ere 
tresna garrantzitsuak izan dira. 
Horietan, «Laneko Arriskuen Pre-
bentzioari buruzko Plana», pre-
bentzioaren plangintza, lanpostu 
bakoitzaren arriskuen identifika-
zioa, sektoreko enpresaburu eta 
langileen prestakuntza eta infor-
mazioa eta osasunaren zaintza 
gaiak landu dira.

Bestalde, dibulgazio-materiala 
dugu prebentzioaren arloan ASA-
JAk egindako beste jardun ga-
rrantzitsu bat. Sektoreko diptiko 
eta liburuxka espezifikoek oso 
harrera ona izan dute; izan ere, 
nekazaritza-sektorean ez zegoen 
gai honi buruzko informazio as-
korik.

Gai nagusi moduan, «Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Es-
painiako Estrategiari» buruzko 
materiala argitaratu da. Neka-
zaritza-sektorearen gai espezi-
fikoari dagokionean, nekazaritza- 
eta abeltzaintza-ustiategietako 
prebentzio-kudeaketari, basoko 
zereginetako laneko arriskuen 
prebentzioari, berotegietan fito-
sanitarioak erabiltzeari, inaus-
keta egiteko jardun egokiei eta 
ganaduaren erabileran eta ga-
rraioan izaten diren arriskuen 
prebentzioari buruzko materiala 
osatu da.

ASAJAren konpromisoa, be-
raz, ildo horretan lanean jarrait-
zea da, gure herrialdeko neka-
zaritza-sektorean prebentziozko 
kultura modu eraginkorrean eza-
rri ahal izateko.
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LANEKO SEGURTASUNAREN ETA 
HIGIENEAREN INGURUKO ARAUDI 
GOGOANGARRIAK ESPAINIAN (III)

ESTATU BERRIA

Lanaren Foruaren 10. Adiera-
zpena garatu zen denboraldian 
sartuko gara: «1.- Aurreikuspenak, 
hain zuzen, ezbeharretan babeste-
ko segurtasuna eskainiko dio langi-
leari. 2.- Zahartzarorako, baliaezin-
tasunengatiko, amatasunerako, 
laneko istripuetarako, lanbide-
gaixotasunetarako, tuberkulosia-
gatiko eta behartutako langabezia-
rako gizarte-aseguruak handituko 
dira, erabateko asegurua ezartzeko 
joera sustatuta. Lehenik eta behin, 
ororen gainetik, adineko langileei 
behar besteko erretiroa emateko 
ahalegina egingo da».

Araudi ugariko etapa. Bertan, 
prebentzio-gaiarekin lotutako oi-
narri teknikoak ezarri ziren. Lan 
Ministerioaren 1940ko urtarri-
laren 31ko Agindua dugu, Lane-
ko Segurtasun eta Higieneari 
buruzko Araudi Orokorra onartu 
zuena. Horixe izan zen, hain zu-
zen, laneko segurtasun eta higie-
neari buruzko lehen araua.

1941eko maiatzak 12: Istri-
puan min hartutako langileen 
kalte-ordainak eta soldatak agin-
du ziren.

1944ko uztailak 7: Laneko 
Medikuntza, Higiene eta Segur-
tasunerako Institutu Nazionala 
sortu zen. 

1944ko uztailak 31: Lanbide-
gaixotasunen derrigorrezko adie-
razpena. 

1944ko uztailak 31: Laneko 
istripuen prebentziorako eta la-
nean nork bere burua babesteko 

materialaren erabilerarako iragar-
kiak arautu ziren. 

1944ko irailak 24: Laneko Se-
gurtasun eta Higiene Batzordeak 
sortu ziren. 

1945eko irailak 19: Meategie-
tan prebentzio-neurriak derrigor-
tu ziren. 

1946ko martxoak 4: Silikosia-
ri aurrea hartzeko osasun-azter-
ketak arautu ziren. 

1946ko apirilak 27: 21 urtetik 
beherakoentzat nork bere burua 
babesteko gutxieneko arropa-hor-
nidurak finkatu ziren. 

1946: Laneko Medikuntza eta 
Segurtasunerako Institutu Nazio-
nala sortu zen, Madrilgo Medikunt-
za Fakultatearekin lotura zuena. 
Bertan, ikerketa, laneko arriskuei 
buruzko aholkularitza eta laneko 
istripuen eta lanbide-gaixotasunen 
prebentzioa lantzen ziren. 

1947ko urtarrilak 10: Lanbi-
de Gaixotasunen Asegurua sortu 
zen, eta gaixotasun horiek defini-
tu ziren. 

1947ko abuztuak 18: Enprese-
tako Epaimahaiak sortu ziren. 

1948ko urtarrilak 16: Laneko 
Medikuntzarako Eskola Nazionala 
sortu zen. 

1952ko maiatzak 20: 
Eraikuntzaren Industrian, Laneko 
Segurtasunari buruzko araudia 
onartu zen. 

1955eko ekainak 3: Tentsio 

txikiko araudi elektroteknikoa 
onartu zen.

1955eko abenduak 21: La-
neko Istripuen Legea, industrian 
eta nekazaritzan gertatutakoak 
bateratzen zituena. 

1956ko ekainak 22: Laneko istri-
puei buruzko legediaren testu bategi-
na aplikatzeko araudia onartu zen. 

1956ko abuztuak 21: Enpre-
sako Osasun Zerbitzuak sortu 
ziren. Ekainaren 10eko 1036 De-
kretuak berriz egituratu zituen. 

1957ko uztailak 26: Arriskut-
suak eta osasunaren kalterako 
izateagatik emakumeei eta adin-
gabeei debekatutako industria 
eta lanen zerrenda. 

1959: Lanbide Gaixotasunen 
Klinika arautu zen. 

1959ko urtarrilak 17: Berun-
meategietan silikosiari aurre egi-
teko prebentzio-neurriak. 

1959ko otsailak 6: Enpresako 
Osasun Zerbitzuen Antolamendua 
eratu zen, Aurreikuspenen Institu-
tu Nazionalari atxikitakoa. 

1959ko irailak 14: Disolbat-
zaileen eta bentzenoa duten pro-
duktuen ekoizpena eta erabilera 
arautu zen. 

1959ko azaroak 21: Enpre-
sako Osasun Zerbitzuen Araudia 
onartu zen. 

1959ko abenduak 22: Erra-
diazio ionizatzaileari aurre egite-
ko arauak eman ziren.
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HITZ-GURUTZATUAK
Jarraian irakurriko dituzun definizioetatik abiatuta bete itzazu hitzez zuriz dauden laukitxoak.

Babesteko ekintza eta ondorioa
Norbaitek edo zerbaitek egoera baten 
aurrean erakusten duen jokaera.
Zerbait eskuz mugitu edo ibili.
Giza gorputzaren atzeko aldea, sor-
baldetatik gerrirainokoa.
Osatzeko ekintza eta ondorioa.
Aplikatzen diren ezagupen zien-
tifikoen multzoa, lana, sistemak, 
produktuak eta giroak pertsonaren 
gaitasunetara eta gorputz- eta adi-
men-mugetara egokitu daitezen.
Osasunaren gaizkitze arina.
Gaixotasun baten sintomen multzoa

1
2 

3
4 

5
6 
 
 
 

7
8

HIZKI-ZOPA
Bila itzazu hizki-zopa honetan gihar eta eskeleto nahasmenduei erreferentzia egiten dieten 7 hitz.

Giharra

Errendimendua

Mugimendua

Zama

Manipulazioa

Gorputzadarrak

Trakzioa
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 F C B K A S R P X L V K I D Q X A

 O T O D P Y A F D E D A G R S H E

 T Ñ R E I L H I T S J R S U B Q R

 S A O A P B M A Q R R R A V E J R

 A N E U K A U I E I K A E G X M E

 M U R S O Z G C D R G D L H N A N

 A Q I A P W I A N C M A U J L U D

 Z J G S A T M O P J J Z Ñ N Q F I

 N I Q M S O E Z A V O T F I R A M

 R C O C P L N N C E O U Z B U O E

 E L A U G Q D I M I A P Q E M N N

 S G S M I T U Z P F D R Ñ X Y Z D

 Z O T P Z T A M U V X O R O B W U

 C W N O G C A T D E M G C O D M A



DENBORAPASAK

PREBENTZIO SUDOKUA
Bete ezazu 9x9 gelaxkako koadro osoa, errenkada, zutabe eta 3x3 lauki guztietan norbera babesteko ekipo 
bakar bat ere errepikatu gabe.

1.- Kaskoa

2.- Eskularruak

3.- Betaurrekoak

4.- Lanjantzia

5.- Botak

6.- Pantaila

7.- Uhalak

8.- Belarribabesa

9.- Maska
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AURREKO ZENBAKIKO HITZ-JOKOEN SOLUZIOAK
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 Q R E V Z C A R D N I E C I A S K

 P A E L T I Z R S Y B O H T U J C

 I C B H F E A I V A I U W R E X A

 Y T O G P Y A F L E D R G C S H R

 L Ñ C A I L H U T S J E U U B Q H

 K A O R P B A A Q R N P A V E J O

 A N E A I T L I E T A I E G X M B

 U I A P Z D E P R O G R A M A A E

 R Q I E P W X A N C M N U J L U K

 U J A N A T S T P J J W Ñ N Q F U

 B I Q A S O R Z L V O X F I R A N

 L C O J A E T I G E O N Z B U O T

 E L A U G Q O I M I A D Q E M N Z

 H G S M I T O Z P F D U Ñ X Y Z A

 Z O T P Z T R M U V X S R O B W Y

 C W E S T R A T E G I A S V O M O
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