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Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren arabera, «laneko gaixotasuna» da besteren kon-
turako lanaren ondorioz, hau da, lan horren araberako jardueren bitartean, harrapatzen 
dena, eta halakotzat hartua izateko, inolaz ere izan behar du azaroaren 10eko 1299/2006 
Errege Dekretuan zehazten diren gai edo elementuetako baten edo batzuen ekinak eragina. 
Gogora dezagun, Gizarte Segurantzaren sistemaren barruan aintzat hartzen diren laneko 
gaixotasunen koadroa onartzeaz gainera, laneko gaixotasunen jakinarazpen eta erregistro-
rako irizpideak ere zehazten dituela Errege Dekretu horrek. Gainera, koadroan jaso ez den 
eritasun bat laneko gaixotasuntzat hartu ahal izateko, legeriak berak xedatzen du lanaren 
araberako jardueren ondorioz harrapatu behar dela eta guztiz frogatu beharra dagoela, oro-
bat, lanaren eta eritasun horren arteko lotura hertsia.

Beraz, laneko arriskuen prebentzioaren arloan hainbatetan berritzen zaigun arazo baten 
aurrean gaude, behar bezala zehaztu behar baita betiko patologiaren eta gaixotasuna gerta-
tu den lantokiko eragileen eta/edo baldintzen arteko lotura.

Besteak beste, guztiz ere zehaztu beharra dago, froga zientifikoen bitartez, lotura eragile 
hau, holako edo halako gaixotasuna sorrarazi duten arrisku-faktoreak zalantza izpirik gabe 
identifikatuko badira. Horixe da, hain zuzen ere, prebentzioan behar bezala, hau da, gaitza 
kontrolatuz eta ezabatuz, jokatzeko modu bakarra. Baina ongi gogoan hartu beharra dago, 
era berean, horrela jardunik saihestu ere ahal izango dugula enpresaburua, bere eginkizu-
nean kontrol eta jarduerarako duen gaitasunetik harantz jo ezin duelarik, gaixotasun horren 
erantzuletzat arrazoirik gabe jotzeko aukera.

Enpresaburua arlo honetan arrazoirik gabe erantzuletzat jo izanaren adibide argia dugu 
amiantoaren ekinaren mendean jardun duten langileen kasua. Kriminalizatu egin nahi da 
enpresaburua, egoera horien erantzule bidegabeki bihurtuz, langileek gai horren ekinaren 
aurrean jardun behar izan zuten garaian enpresek prebentziorako neurriak hartu zituzten 
arren. Ez ziren egungo legeriaren araberako neurriak hartu, orduan indarrean zen legeak 
agindutakoak baizik, eta garai hartan ez ziren amiantoak eragin zitzakeen ondorioak ezagut-
zen. Honez gainera, oraindik ere ezin izan da amiantoaren aurreko esposizioaren eta gaixo-
tasun batzuen artean (biriketako minbizia, adibidez) halako lotura xehea zehaztu.

Horrez gainera, ongi kontuan hartu behar dira kasu hauetan ukituriko enpresek garai 
hartan, esposizioak gertatu ziren unean, bideratu zituzten prebentzio-jarduerak legez inda-
rrean zegoen araudiaren araberakoak ziren ala ez dokumentuen bitartez frogatzeko dituzten 
zailtasunak.

Era berean, Laneko Segurantza eta Osasunerako 2007-2012 Estrategia Espainiarrak inda-
rrean jardun duen garaian beste arazo bat sortu da laneko gaixotasunen inguruan, egiaz ger-
tatzen direnak baino askoz gutxiago ezagutarazten direla salatu baitute erakunde sindikalek, 
egun arte salaketa hori froga lezakeen txosten kuantitatiborik ez kualitatiborik aurkeztu ez 
badute ere. Bestalde, hainbat prozeduratarako ekimenak abiarazi dituzte Autonomia Erkidego 
batzuek, beren Osasun Zerbitzu Publikoek artatu dituzten laneko gaixotasun batzuk Gizarte 
Segurantzarako Sisteman legez aurreikusi diren prozeduretatik kanpo leudekeen susmopean.

Horrenbestez, ezinbestekoa da laneko gaixotasunen identifikazioa hobetzea, CEPROSS 
sistemak eskaintzen dituen emaitzak eta Autonomia Erkidegoek, ustezko infradiagnostiko 
kasuak aztertzearren, laneko gaixotasunen jakinarazpenak kontrolatzeko bideratu dituzten 
alarma-sistemak aztertuz, eta Osasun Zerbitzu Publiko guztientzako prozedura bakar baten 
alde lan eginez. Era berean, guztiz ere utzi behar zaio enpresaburuari erantzukizunak bide-
gabeki eskatzeari, eta betiere eskatu behar zaie arlo honetan zer egina duten eragile guztiei 
juridikoki erantzukizun duten konpromisoa beren gain hartu eta bete dezatela.
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BERRIAK

Valentziako Erkidegoko 
Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Monitorea 
aurkeztu du CIERVAL, 
Valentziako Erkidegoko 
Enpresa Erakundeen 
Konfederazioak

Valentziako Erkidegoko Lane-
ko Arriskuen Prebentziorako Mo-
nitorea aurkeztu dute Javier Ló-
pez Mora, CIERVAL, Valentziako 
Erkidegoko Enpresa Erakundeen 
Konfederazioko idazkari nagusiak 
eta Miguel Ángel Tarín, INVASSAT 
enpresako zuzendari nagusiak. 
Honela definitu dute monitorea: 
“CIERVAL Konfederazioak enpre-
sa guztien zerbitzuan ezartzen 
duen tresna, Valentziako Erkide-
goko prebentzio-ereduaren ara-
berako emaitzen diagnostikoa 
etengabe zehazteko”.

CIERVALek azaldu duen be-
zala, herri administrazioek pre-
bentzioaren arloan bultzaturiko 
jardueren eta laneko segurtasun 
eta osasunaren arloko eragileek 
prebentzioaren kudeaketan aint-
zat harturiko neurrien etenga-
beko ebaluazioa bideratu ahal 
izango da, aldiro-aldiro, tresna 
honen bitartez. Gainera, neurke-
tarako elementu objektiboak eta 
analitikoak eskuetaratzen ditue-
nez, haren bitartez balioztatu 
ahal izango dira enpresetako lan-
istripuen kopurua murrizteko po-
litikak eta ekintzak.

Valentziako ugazaben konfe-
derazioak azpimarratu duen be-
zala, LAPrako Monitoreak Valen-
tziako Erkidegoko lan-istripuen 
kopurua aztertuko du, alde ba-
tetik, estatistika-iturriek eskaint-
zen dituzten datu publikoetatik 
abiatuta, eta enpresa parte-hart-

zaileek eta panelerako hauta-
turiko enpresek arriskuen pre-
bentzioari buruz emango duten 
informazioa hartuko du aintzat, 
bestetik.

Izaeraren arabera, bi mo-
takoak izango dira informazio-
txosten horiek. Estatistika-
iturriek ematen dituzten datu 
publikoen azterketa deskribat-
zailea eskainiko du lehenengo 
txostenak, grafikoen bitartez 
nagusiki. Valentziako Erkide-
goko lan-istripuen kopuruaren 
bilakaera islatzeko, eta lan-
istripuen, laneko gaixotasunen 
eta arlo horretan bideraturiko 
politika eta estrategien bilakae-
raren inguruko informazio berria 
eta esanguratsua eskain dezake-
ten aspektuak sakon aztertzeko 
aukera izango dute horrenbestez 
eragile guztiek.

Enpresen paneletik hiruhi-
labetero eskaintzen den infor-
mazioak elikatuko du bigarren 
txostena. Txosten hori prestatze-
ko, inkesta bat egingo da enpre-
saburu parte-hartzaileen artean, 
nork bere lantegiko arriskuen 
prebentzioaren inguruan dituen 
iritziak eta informazioa jasot-
zeko. Konfederazioak adierazi 
duen bezala, horrenbestez hau-
teman ahal izango dira enpresek 
arlo honetan dituzten premiak, 
bai eta haien aurreko soluzioak 
bilatu ere.
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Kataluniako 
zentral 
nuklearrak 
saritu dituz-
te, laneko 
arriskuen 
prebentzioan 
harturiko 
neurriengatik

Foment del Treball en-
presa erakundeak Associa-
ció Nuclear Ascó – Vande-
llòs II (ANAV) elkartearen 
ahalegina ezagutu eta sa-
ritu du, erakunde horrek 
giza faktoreen simulagailua 
prestakuntza praktikorako 
tresnatzat hartu ondoren.

Foment del Treball 
erakundeak bi urtean be-
hin ematen duen «Atlante 
Prevenció Riscos Laborals» 
saria jaso du José Antonio 
Gago, elkarte nuklearraren 
zuzendari nagusiak, enpre-
sa erakundearen Bartzelo-
nako egoitzan.

Golardoa «Sentsibili-
zazio, Informazio eta/edo 
Prestakuntzarako Ekime-
nak» sailekoa eta enpresa 
handien mailakoa da, eta 
bereziki ezagutu eta saritu 
nahi izan du ANAV elkar-
teak Ascó eta Vandellòs II 
zentral nuklearretan laneko 
arriskuen prebentzioaren 
arloan eginiko ahalegina, 
prestakuntza praktikorako 
tresnatzat hartu baitu giza 
faktoreen simulagailua.
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FADE, Asturiasko Enpresaburuen Federazioak 
laneko arriskuen prebentziorako laguntza-gida bat 
aurkeztu du, Espainiako mugetatik kanpora dihar-
duten enpresei begira. 2012. urtean zehar «Pre-
vención en Clave Internacional» (“Prebentzioa Na-
zioarteko Gakoan”) izenaz garatu den proiektuaren 
emaitza izan da gidaliburu hau eta Gijóngo Udala 
izan du finantzazioan erkide, Gijón mÁs 2012-2015 
hitzarmenaren barruan.

Enpresek langileak beste lurralde batzuetara 
igorri behar izaten dituztenean maizenik suertatzen 
diren arazo ohikoenetara hurbiltzen gaitu gidalibu-
ruak, laneko arriskuen prebentzioaren arloko bete-
beharrak, araudiak eta aspektu fiskal garrantzitsue-
nak gogoraraziz.

Asturiasko enpresaburuen artean hautemaniko 
eskaera baten fruitua dugu proiektua, gero eta mai-
zago ari baitira enpresak mugaz bestaldeko nego-
zio berriak abiaraztearen aldeko apustua egiten. 

Eraikuntza, metalgintza, energiak eta nekazarit-
zako elikagaien industria arloetan igartzen da na-
zioarteko bihurtzeko desafio hau bizienik.

Sei lurralderen ezaugarriak aztertu dira gidali-
buru hau prestatzeko: Mexiko, Txile, Brasil, Erru-
mania, Polonia eta Maroko. Prebentzioaren alorre-
ko hainbat alderdi aztertu dira haietan guztietan, 
teknologia eta administrazio mailetan suerta li-
tezkeen oztopoak onez gainditu ahal izateko. Izan 
ere, lurralde haietan hartzen diren neurriak Espai-
niako legeen araberakoak ez bezalakoak dira kasu 
gehienetan.

Zentzu honetan, funtsezkoa da giza baliabide 
eta laneko arriskuen prebentziorako teknikariek 
jokatu beharreko papera eta, beraz, ongi ezagutu 
beharrak dituzte langileak igorriko diren lurralde-
ko lege-esparrua eta gizarte, ekonomia eta kultura 
errealitatea.

«Errepideko Bidaiarien Garraioan Segurtasuna 
Sustatzeko Jardunaldia» antolatu du Asintra, 
Espainiako Bidaiari Garraio Enpresaburuen 
Federazioak

«Errepideko Bidaiarien Garraioan Segurtasu-
na Sustatzeko Jardunaldia» bururatu du Asintra 
federazioak «Madrilgo Erkidegoko Laneko Arris-
kuen Prebentziorako III. Plan Zuzendariaren» 
esparruaren barnean finantzaturiko proiektuaren 
arabera garatu diren produktuak ezagutarazte-
ko.

Espainiako Bidaiari Garraio Enpresaburuen 
Federazioak azaldu duenez, jardunaldi honen 
helburua izan da “enpresek eta langileek gure 
jardueraren araberako lanean dauden arriskuak, 
arrisku horiek izan dezaketen larritasuna, lan 
segururako jarraibideak eta, arrisku horiek gure 
langileen osasunerako kaltegarriak bihur ez dai-
tezen, lanaren kudeaketan bideratu beharreko 
formulak ezagutaraztea”.

Rafael Barbadillo, Asintra federazioko presi-
denteak aurkeztu du jardunaldia, eta María del 
Mar Alarcón Castellanos, Lanerako zuzendari 

nagusi eta Laneko Segurtasun eta Osasunerako 
Lurralde Institutuaren kudeatzaileak eman dio 
bukaera, esanez, laneko arriskuen prebentzioan 
«erakunde, elkarte eta enpresen arteko lanki-
detza ezinbestekoa dela, eta Madrilgo Erkide-
goak urteak daramatzala haren aldeko ekinean, 
agerikoa den bezala».

Alarcónek adierazi duen bezala, hobekuntza 
nabaria egin da azken urteotan lan-istripuen 
kopuruan, ia erdira jaitsi baita kopuru hori 
2007tik 2011ra. Izan ere, Madril da istripu la-
rrietan indize “hoberena” duen Autonomia Er-
kidegoa, eta aurreneko lauen artean dago istri-
puen hobekuntza indizeari dagokionez.

Laneko arriskuen prebentziorako gakoak atzerrian
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Tailer meka-
nikoetarako 
gidaliburua 
banatuko du 
CEOE-CEPYME 
Cuencak

Tailer mekanikoetarako 
gidaliburu berri bat ba-
natuko du CEOE-CEPYME 
Cuencak, arlo horretan la-
nean ari diren pertsonen 
artean informazioa zabaldu 
eta beraien osasuna babes-
teko.

CECAM, Gaztela Man-
txako Enpresaburuen Lu-
rralde Konfederazioak ar-
gitaratu du gidaliburua, 
enpresa erakunde horrek 
azken urteotan bideratu 
duen aholkularitza lanari 
segida emanez.

Tailer mekanikoen ar-
loko langileei eta enpres-
aburuei zuzendua da gi-
daliburua, eta informazio 
zehatza eskaintzen du 
prebentzio mailan, eguno-
roko jardunean pertsonen 
osasuna babesteko hartu 
beharreko neurriei buruz.

Guztiz praktikoa da gi-
daliburua eta Cuencako 
lurraldeko tailer kideen ar-
tean banatuko dute bertako 
Enpresaburuen Konfedera-
zioko teknikariek, informa-
zioa enpresetara zuzenean 
irits dadin.

Gihar eta hezurretako ondoezen 
ondorio dira garbiketaren 
arloan gertatzen diren 
gaixotasun bajen % 90

Madrilgo Garbiketa Enpres-
aburuen Elkarteak laneko arris-
kuen prebentzioaren inguruan 
antolaturiko jardunaldi batzueta-
ra bilduriko aditu batzuek adie-
razi dutenaren arabera, gihar eta 
hezurretako ondoezen ondorio 
dira garbiketaren arloan gertat-
zen diren gaixotasun bajen % 
90, eta lan-esparru horri loturiko 
faktoreek, hala nola behin eta 
berriro errepikatzen diren mu-
gimenduek, jarrera desegokiek 
edota lan tresnen erabilera dese-
gokiak eraginak dira osasun ara-
zo horiek.

Jesús Martín, Elkarteko le-
hendakariak azaldu duenez, ar-
loan gertatzen diren bajen % 
75 gaixotasunen ondorio dira, 
eta nahitako absentismoa edota 
arrazoirik gabeko bajak lirateke 
gainerakoak. Era berean, gihar 
eta hezurretako ondoezen ondo-
rio lirateke % 75 horren % 90. 

Hala eta guztiz ere, Alvaro 
Guerrero, Premium Madrid me-
dikuntza zentroko fisioterapeu-
ta eta zuzendarikideak ziurtatu 
duen bezala, «saihestu» edo «mi-
nimizatu» egin litezke gaixotasun 
horietako gehienak, enpresa eta 
langileei jarrera-higienearen alo-
rreko prestakuntza egokia eskai-
niko balitzaie.

Aditu honek adierazi duenez, 
“soluzioak eskaintzeko, arloan 
arloko laneko arriskuak aztertu 
behar dira aurrenik, eta honako 
hauek dira garbiketaren arloan: 
erorikoak, ukaldiak, ebakiak eta 
urradurak, gai kimikoen bitartez. 
Ondoren, guztiz beharrezkoa da 
ergonomia planak bideratzea, 
hala bideraturiko jarduerari da-

gokiona nola erabili beharreko 
tresnaren kasuan aintzat hartu 
behar dena. Azkenik, aurrea har-
tu eta, hala behar badu, tratatu 
egin behar dira gihar eta hezu-
rretako ondoezak”.

Gihar eta hezurretako na-
hasmenduen kasu honetan, 
«ezinbestekoa» da langilea oina-
zea edo ukaldia jasaten duenetik 
tratamendua hasten den bitarte-
ko denbora murriztea. Adituak 
azaldu duenez, epe horrek «aha-
lik eta laburrena behar du izan», 
ezintasun denborak ere ahalik 
eta gutxien iraun dezan.

Honez gainera, ergonomia 
planak burura eraman ahal izan 
ditzaten, jarrera-berreziketa glo-
balerako eta kontrolerako tekni-
ken bitartez ikasi beharko dute 
langileek lana modu egokian 
egiten, horrenbestez saihestuko 
baitira lan jardunean giharretan 
gertatzen diren uzkurdurak, la-
burdurak eta kontrakturak.

“Prozesu kroniko edo de-
generatiboetan, funtsezkoa da 
prebentzioa, hainbat teknikaren 
bitartez, eta horietan ez du ga-
rrantzi txikia jarrera-berreziketa 
globalak. Hona hemen eskaint-
zen dituen onura nagusiak: mal-
gutasun handiagoa, giltzaduren 
mugikortasun hobea, jarrera 
hobea, kontrakturarik ez eta oi-
nazerik ez, arnasketa hobea, es-
tresaren kontrola, gorputzaren 
kontrola modu eraginkorrean 
eta bizkarrezur egonkorra”, ze-
haztu du Alvaro Guerrerok.
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ELKARRIZKETA RAÚL RODRÍGUEZ COJO

Isofotón enpresako Giza Baliabide 
eta Laneko Arriskuen Prebentziorako Zuzendariari

Prebentzio Ekintza (PE).- Zein 
da laneko gaixotasunaren eta 
lan-istripuaren arteko aldea?

Lanaren ondorio dira biak. 
Zera da lan-istripua, langileak 
bat-batean, halabeharrez eta be-
rehalakoan gertatzen den zerbai-
ten ondorioz jasaten duen lesioa. 
Laneko gaixotasuna, ordea, asti-
ro, denboran zehar sortu eta ma-
mituriko zerbait da, eta hainbat 
urtean luza daiteke.

PE.- Lan-istripu eta laneko 
gaixotasunei dagokienez, biga-
rren hauek ez dute lehendabi-
zikoen interesa piztu, dituzten 
ondorioen aurka legerian hartu 

beharreko neurrien alorrean. 
Zein da zure ustez legegileen 
artean horrenbesteko interesa 
piztu ez izana argituko ligukeen 
arrazoia?

Laneko gaixotasunaren ga-
rapen aldia luzea da eta, beraz, 
oso zaila da laneko gaixotasuna 
sorrarazten duen eragilearen eta 
langilea jasaten ari den laneko 
gaixotasunaren arteko kausa-
ondorio erlazioa zehaztea.

PE.- Itxitzat hartua da laneko 
gaixotasunak hautemateko du-
gun sistema, patologien zerren-
da tasatu batean oinarritua den 
aldetik. Posible ote da, araua-

ren erredakzio berririk gabe, egu-
nean jarri eta beste patologia bat-
zuk ere onartuko dituen formula 
malguago batzuetara igarotzea?

Hala beharko luke, ene iritziz. 
Gurea bezalako sistema batean, 
horren tasatua eta horren zerren-
datua den sistema batean, eta kon-
tuan harturik gainera enpresen bi-
lakaeran eragile, arrisku, elementu 
berriak agertzen ari direla, sistema 
malgu bat beharko litzateke bultza-
tu, patologia berri horiek agertzen 
direnean, egiazko laneko gaixota-
sun gisa tratatu ahal izateko.

PE.- 1229/2006 Errege Dekre-
tuak bere 2. artikuluan jaso du 

EKIMEN TEMATIKOAK

LUIS RAÚL RODRÍGUEZ COJO. ISOFOTÓN



«Askoz zehat-
zagoak dira 
amerikarrak 
eta preben-

tzioaren kon-
tzientzia han-
diagoa dute 
beharbada»
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laneko gaixotasunen zerrendaren 
edukia eguneratzeko prozedura, 
eta aurreikuspen hori bera egin 
zuen aurreko Errege Dekretuak, 
1978koak, ordura arte indarrean 
zegoen gaixotasun zerrenda jaso 
zuena. Alabaina, haren hogeita zor-
tzi urteko ibilbidean bi aldaketa 
baizik ez dira egin, zer espero duzu 
zuk oraingo honetan?

Sistema honen bilakaera espero 
dut, halako arriskuek langilearen-
gan aldaketa bat eragin dutelako 
zantzu egiaz errealen aurrean gerta 
gaitezenean gorabehera horri lane-
ko gaixotasun gisa, eta ez lan-istri-
pu edo gaixotasun arrunt baten ant-
zera, heldu ahal izan diezaiogun.

PE.- Ohion, AEBetan, duzuen 
lantegia gogora ekarririk, zer alde 
dago, laneko gaixotasunen arloan, 
langile amerikarren eta espainia-
rren artean?

Lege sareak zehazten du aldea. 
Askoz zehatzagoak dira amerika-
rrak eta prebentzioaren kontzientzia 
handiagoa dute beharbada. Bestal-
de, eskarmentu handiagoa dugu 
Espainian ebaluazio, prozedura eta 
araudiaren aplikazioaren  arloan, 
eta abarretan. Enpresa globala den 
aldetik, konpainiak Malagan duen 
prebentzio zerbitzuarekiko koordi-
nazioa ari da Isofotón Ohioko lante-
gira esportatzen.

PE.- Isofotón enpresan laneko 
gaixotasunen arloan bideratu di-
ren praktika onen adibideren bat 
emango zeniguke?

Enpresa handia, berritzailea eta 
aitzindaria da Isofotón, hogeita ha-
mar urtetik gora daramatza arlo fo-
toboltaikoan eta ageri-agerian islat-
zen da eskarmentu hori enpresako 
prebentzio zerbitzuetan eta, oro har, 
prebentzioaren kudeaketan. Lau 
praktika on dira bereziki azpima-
rratzekoak gurean. Prebentzioaren 
integrazioa da lehena, hasiera-ha-
sieratik hartu baita aintzat makine-
riaren diseinuan, instalazioetan eta 
prozedurak bideratzerakoan, egin 

beharrekoak batez ere ingeniarit-
za departamentuarekin koordi-
natuz. Bigarrenik, langile guztien 
osasunaren azterketa aldiro-aldiro 
bideratzeaz gainera, badugu en-
presa barruan zerbitzu berezi bat 
bertan egiten lanak langileengan 
eduki litzakeen eragina eta ondo-
rioak aztertzen dituena eta, osa-
sunean berezitasunak dituzten 
pertsonen kasuan, lanposturako 
moldagarritasunaz ere ardurat-
zen da zerbitzu hori. Higienea eta 
osotasun fisikoa kolokan ezar de-
zaketen arriskuen kontrolaz mint-
zo zaigu hirugarren praktika ona; 
materialak biltzerakoan erabiltzen 
diren eragile kimikoak, norbera-
ren babeserako ekipoen erabilera, 
alde gatazkatsuenen aireztatzea 
eta isolatzea, adibidez. Praktika 
on honen esparrukoa da, halaber, 
arrisku psikosozialen zaintza, eta 
garrantzi handia ematen diogu alor 
honetan langileen parte-hartzeari, 
iradokizunak jasotzeko sistema ba-
ten bitartez. Bestalde, ergonomiari 
dagokionez, babes sistema bat du 
konpainiak lan-karga, errepikatzen 
diren mugimendu eta errotazio-
sistemei begira. Azkenik, guztiz 
azpimarratzekoa da konpainiaren 
erakunde guztietan integratu dela 
prebentzioa, lehendakaritzatik hasi 
eta langile guztiek parte hartzen 
duten estamentuetan buka.

«Lau praktika 
on dira berezi-
ki azpimarrat-
zekoak gurean. 
Prebentzioaren 

integrazioa 
da lehena, 
hasiera-ha-

sieratik hartu 
baita aintzat 
makineriaren 

diseinuan, ins-
talazioetan eta 
prozedurak bi-
deratzerakoan, 
egin beharre-
koak batez ere 

ingeniaritza 
departamen-
tuarekin koor-

dinatuz»
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CEOE – FUNDACIÓN PRL PROIEKTUAK

CEOEK BULTZATU ETA LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIORAKO 
FUNDAZIOAK FINANTZATURIKO 
PROIEKTUAK

EZ PREBENTZIOAREN KOSTUAREN GAINEKO IKERKETA. AZTERKETA ETA 
EMAITZAK (III). DI-0004/2011

2012ko azaroaren 21ean bururatu zen emaitzen 
aurkezpenerako jardunaldia, CEOEren egoitzan. Eki-
taldian oso informazio interesgarria aurkeztu zen az-
terketan parte hartzen ari diren enpresek LAParen ar-
loan eginiko inbertsioei eta izaniko gastuei buruz, eta 
beren lantegietako segurtasun eta osasun baldintzak 
hobetzeko bideraturiko ekimen guztiz interesgarrien 
berri jakinarazi zioten enpresaburuek elkarri.

Saio bakarreko jardunaldi honetan hainbat es-
pezialistak esku hartu zuten hiru mahai-ingurutan. 
«Ez prebentzioaren kostuak kopurutan» zuen aurre-
neko mahaiak izenburu, eta parte hartu zuen har-
tan Mutua Universal erakundeko LAParen arloko I+G 
saileko arduradunak, mutua horrek eginiko txosten 
interesgarri baten berri emateko: «Estudio de cos-
tes de accidentes de trabajo en España 2007-2011. 
Plan de Actividades Preventivas 2011» (“Espainiako 
lan-istripuek eraginiko kostuen azterketa, 2007-
2011. Prebentzio Jardueretarako Plana, 2011”). 
Parte hartu zuen, halaber, Espainiako Laneko Segur-
tasun eta Higienerako Institutuaren ordezkari batek, 
eta lan-istripuek enpresei eta, oro har, estatuari zu-
zenean eragiten dizkieten gastuen gaineko gogoeta 
egin ondoren, prebentzio arloan eginiko inbertsioek 

enpresen produktibitate maila hobetzen duten al-
detik dakartzaten onurak azpimarratu zituen bere 
txostenaren aurkezpenean.

Prebentzioaren arloko praktika onen adibideak 
aurkeztu ziren ondoren. Adibide batzuen bitartez 
azaldu zen aurrenik enpresak, jokaera arriskutsuak 
arian-arian murrizturik, lehiakortasunaren aldeko 
estrategia sendotzen ari  direla. Bigarren mahai-
inguruko jardunari bukaera emateko, lan-istripuen 
kopurua murrizteko bideratu den esperientzia baten 
berri jakinarazi zen ondoren, eta bereziki azpima-
rratu zen enpresaren kudeaketan prebentziorako 
mentoring prozesu bat bideratzea izan dela izaniko 
arrakastaren gakoa.

Ez prebentzioaren kostuei buruzko azterketa-
ren emaitza eta konklusioen aurkezpena egin zen 
azkeneko mahai-inguruan. Azterketaren emaitza 
nagusiak, hala deskripzio mailakoak nola ondorioei 
dagozkionak, aurkeztu zituen  Proiektua bururatu 
duen erakundeak eta, bukatu aurretik, azterketa-
ren konklusio nagusien gaineko iruzkin batzuk egin 
zituen proiektuan esku hartu duen aditu taldearen 
ordezkari batek.

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

Ekintza osatzen duten jarduerei segida emanez, 
2012an 777 enpresa berri erregistratu dira, eta En-
presa Jardueren enpresa partaideen artean Koordi-
naziorako Programa bideratzen ari den 478 lantegi 
sortu dira.

Enpresen Laguntza Teknikoa zerbitzuaren bitar-
tez, 48 bisita bideratu dira eta PCAE Programaren 
erabilgarritasun eta funtzionamenduari buruzko in-
formazioa eman da haietan. Aurtengo ekitaldiaren 
amaieran Programaren Zabalkunderako aintzat har-

tu diren jardueren garapenean, bereziki aipagarriak 
dira bi aurkezpen: Huelvan egin zen lehenengoa, 
azaroaren 15ean hain zuzen ere, FOE, Huelvako En-
presaburuen Federazioarekin batera, eta azaroaren 
22an bigarrena, CAEB, Balearretako Enpresaburuen 
Elkarteen Konfederazioarekin. Zera azaldu zuten 
PCAE Proiektuaren arduradunek aurkezpen hauetan, 
nolako abantailak eskaintzen dizkien programaren 
erabilerak enpresei, lantoki berberera enpresa bat 
baino gehiago biltzen direlarik laneko arriskuen pre-
bentzioaren arloko betebeharrak konplitzerakoan.
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LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN GAINEKO INFORMAZIO 
EKINTZEN GARAPENERAKO KOMUNIKAZIO AGENTZIA BIRTUALA. 
DI-0006/2011

Agentzia Birtualaren kanpainarako hedabide pla-
na burutu zen. Kalkuluen arabera, 500.000 inpaktu-
tik gora izan dira kanpaina honetan. 

Guztiz osatu da, 2012ko ekitaldirako aurreikusi-
tako agenda beterik, Agentzia Birtualaren aurkezpe-
nen egutegia, CEOEko arlo eta lurraldeetako enpre-
sa erakundeekin prestatu zena:

2012.11.13. CREA, Aragoiko Enpresaburuen Lu-
rralde Konfederazioa. «Komunikazio Agentzia Bir-
tualaren aurkezpen ekitaldia». 

2012.12.04. FEDA, Albaceteko Enpresaburuen 
Konfederazioa. «Komunikazio Agentzia Birtualaren 
aurkezpen ekitaldia». 

2012.12.11. FEDEJEREZ, Jerezko Ardogileen 
Federazioa. «Komunikazio Agentzia Birtualaren aur-
kezpen ekitaldia». 

2012.12.13. CEC, Galiziako Enpresaburuen Kon-
federazioa. «Komunikazio Agentzia Birtualaren aur-
kezpen ekitaldia».

ENPRESEN PERTZEPZIOAREN AZTERKETA, ARRISKU PSIKOSOZIALEN 
IDENTIFIKAZIO ETA EBALUAZIOAREN ALORREAN. METODOLOGIA IRIZPIDE 
ETA PREMIEI BURUZKO OHARRA. DI-0007/2011

Azaroaren 24an eman ziren azterketaren emait-
zak ezagutzera, CEOEren egoitzan. Enpresek arrisku 
psikosozialen identifikazio eta ebaluazioaren alo-
rrean dituzten esperientziak aztertu dira proiektu 
honen bidez.

Hainbat espezialistak hartu zuten parte, bi ma-

hai- inguruan, azterketa horren aurkezpenerako 
antolatu zen ekitaldian. Hona hemen mahai-inguru 
banatan aurkeztu ziren bi txostenen izenburuak: 
«Arrisku psikosozialen prebentzioa, Mutuen eta Pre-
bentzio Zerbitzuen ikuspegitik» eta «Arrisku psiko-
sozialen prebentzioa mendekotasunerako zerbitzue-
tan, telekomunikazioan eta garraioetan».

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ANTOLAKUNTZA ETA ZABALKUN-
DEA (III). DI-0008/2011

Gauzatu egin da «Laneko arriskuen prebentzio-
rako jardueren antolakuntza eta zabalkunde oroko-
rra (III)» ekintzari zuzenean dagozkion jardueren 
sustapenari begira aintzat hartu zen hedabide pla-
na.

Hedabide planean CEOEko enpresa erakundeen 
inguruko izenburuek baizik ez dute parte hartu.

Kontuan harturik euskarri honen izaera berezia 
–aldizkari profesionalak–, uste izatekoa da izenburu 
bakoitzak irakurle bat baino gehiago duela. Izan ere, 
enpresa da kasu gehienetan hartzailea, eta departa-
mentu batek baino gehiagok eskura dezake aldizka-
riaren zenbaki zehatza.

Kanpainaren eraginkortasuna ebaluatzerakoan 
(CPM; 0), garrantzitsua da aldizkari espezializatuen 
eta tematikoen abantailak: inpaktua – publiko obje-
ktiboa bana-banako lotura, iragarkiaren bizitza lu-

zea eta irakurlearen berezko interesa.

 Laneko Arriskuen Prebentzioaren zabalkun-
derako ekitaldi-egutegiak honenbestez eman zion 
amaiera bere agendari:

2012.11.28: «Laneko arriskuen prebentzioaren 
kudeaketa eraginkorra enpresaburuen inguruan».

2012.11.29: «CEOEra bilduriko erakundeetako 
komunikazio zuzendarien topaketa, enpresek Inter-
net eta Sare Sozialetan bideratzen dituzten praktika 
onen zabalkundeaz».  

2012.12.10: «ACEMEra bilduriko enpresetako LA-
Paren arloko arduradunen topaketa, enpresek Inter-
net eta Sare Sozialetan bideratzen dituzten praktika 
onen zabalkundeaz».
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IKUSPUNTUA

GAIXOTASUNEN 
ZERRENDA, AURRERAKO 
URRATSA LANEKO 
OSASUNEAN

ARAZOA DA SARRI ASKOTAN EZIN DEUSEZTU DAITEKEELA HURA ERAGITEN DUEN ARRISKUA JARDUE-
RARI BERARI ATXIKITA DAGOELAKO ETA ZAILA DELAKO GISA HONETAKO PATOLOGIA BATEN AURREAN 
ONDO BEREIZTEA ZEIN NEURRITAN EGOTZI DAKIEKEEN ARAZOA LANGILEAK BERE BIZITZA PRIBATUAN 
BURUTZEN DITUEN JARDUERETAN BERE GAIN HARTUTAKO ARRISKUEI

LANEKO GAIXOTASUNAK

Hainbat iritzi eragin ditu aza-
roaren 10eko 1299/2006 Errege 
Dekretuaren bidez onartutako 
laneko gaixotasunen koadro be-
rriak, baina, xehetasunak xehe-
tasun, prebentzioaren ingurune 
profesionalean aurreranzko urrats 
bezala interpretatu da laneko osa-
sunari dagokionez. 

Puntu eztabaidatsuena izan 
zen aipatu gaixotasunen zerren-
dara portaera izaerako nahas-
menduak eta arazo psikosozialen 
izaerakoak jaso behar ote ziren 
ala ez. Gaur, dekretua indarrean 
jarri zenetik sei urte joan dire-
nean, kontu hori onartu egiten 
da zentzuzkotasun osagai garran-
tzitsu batekin. Izan ere, Grupo 
Sacyr taldeko Prebentzio zerbitzu 
Mankomunatuko buru Miguel Pa-

rís Rodríguez jaunari zuzenean 
galdetzen zaionean “ea haren 
ustez Gizarte Segurantzak etor-
kizunean laneko gaixotasunen 
zerrendan buruko eta portaera 
izaerako gaitzak onartuko ote 
dituen”, zalantza izpirik utzi 
gabe erantzuten du: “Ez dut uste 
egokia denik zerrenda horreta-
ra jasotzea arrisku jardueretatik 
eratorritako arrisku faktoreen au-
rreko langilearen jardunaren eta 
hark jasaten duen nahasmendu 
edo portaera okerraren arteko 
zuzeneko harremana zehaztuko 
duten baldintza eta praktika na-
zionalak zehaztu daitezen arte. 
Hau horrela egiten ez baldin 
bada, enpresaburua, beste na-
hasmendu mota batzuen aurrean 
bezala, babesik gabe geratuko 
da, eta segurtasun gabezia larri 
baten aurrean”. Zein gaixotasun 
motari buruzko eztabaida bizian 

sartu gabe, Espainiako BTren Ber-
tako Prebentzio Zerbitzuko Ardu-
radun Antonio Hernández Nieto 
jaunak uste du “Beste herrial-
deetako estatistikekin alderatuta 
adierazitako laneko gaixotasunen 
kopurua oro har baxua dela, hori 
dela bederen ikerkuntza zienti-
fikoaren ikuspuntutik jasotzen 
den ustea”. Adierazpen horrekin 
bat dator Orangina Schweppe-
seko Laneko Arriskuen Preben-
tzio zerbitzuko gerente Ricardo 
Seralta Rodríguez jauna: “Horixe 
baietz. Taula honetan (...) aurrera 
egiten hogeita hamar urte dara-
matzagunean industriak ere bere 
bidea egin du, beste hamabi edo 
hamabost mila produktu gehiago 
daude, eta beste zortzi, hamar 
edo hamabost patologia ezagutu 
dira tarte horretan. A posteriori 
onartzen dira (...).
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Miguel París Rodríguez jau-
naren aburuz ez da beharrezkoa 
gaixotasunen zerrendan aldake-
tak egitea, ez edukietan, ez de-
finizioetan: “Dagoen bezala ez 
egiteak are zalantza handiagoak 
eragingo lituzke”. Aldatu al dira 
enpresetako lanetatik eratorri-
tako patologiak? Ricardo Serralta 
González jaunaren iritziz aldatu 
egin dira, logikoki. Batez ere pa-
tologia horiek hautemateko bitar-
tekoak. Lehengo patologia batzuk 
beste zortzi, hamar edo hama-
bost modalitate edo jatorri ezber-
dinetan bereizita daude gaurko 
egunean”. 

Ez du ematen gaixotasuna 
lanaren harira garatzen diren 
jardueren ondorioa dela zehaz-
ki erabakitzea dagoenik. “Arazoa 
da sarri askotan ezin deusezta-
tu daitekeela hura eragiten duen 
arriskua jarduerari berari atxikita 
dagoelako eta zaila delako gisa 
honetako patologia baten aurrean 
ondo bereiztea zein neurritan 
egotzi dakiekeen arazoa langileak 
bere bizitza pribatuan burutzen 
dituen jardueretan bere gain har-
tutako arriskuei”, dio Miguel París 
Rodríguezek. Antonio Hernández 
Nieto jaunaren esanetan “Laneko 
gaixotasun batzuetan agerikoa da 
harremana, eta ez dago inolako 
zailtasunik haiek zehazteko ga-
raian. Era berean, bada arrazoi 
askok eragindako gaixotasunen 
multzo bat. Gauzak horrela, aldi 
berean jarduten duten laneko eta 
lanetik kanpoko arrazoiak daude, 
gaixotasun bat erraztu edo bult-
zatu dezaketen arrazoiak. Hortaz, 
halakoetan zailagoa da harrema-
na soilik lanaren eta gaixotasuna-
ren artean gertatzea. 

Laneko gaixotasunen identi-
fikazioan esku hartzen duten osa-
sunaren alorreko profesionalen 
prestakuntza egokia funtsezkoa 
da haiek diagnostikatzeko eta 
adierazteko. Osasun alorreko 
profesionalek nahikoa gaitasuna 
dute esparru honetan? Antonio 
Hernández Nieto jaunak ez du 

zalantza izpirik ere: “Arazoa ez 
da gaixotasun bat identifikatze-
ko gaitasuna ba ote duten ala ez, 
baizik eta hura eragin duen ha-
rremana zehazteko gaitasuna ote 
duten”. 

Laneko gaixotasunak onart-
zen dituen dekretua indarrean 
jarrita, haiek derrigor jakinarazi 
behar zaizkio Elkarte Kudeatzai-
leari edo Lan-istripuen Mutuari, 
eta bertan erregistratuko dira. 
Itxura batean estatistiken infor-
mazioa hobetu egingo du inda-
rrean dagoen sistemak, baina 
azalpenean adierazten denez al-
datu egiten da jakinarazteko eta 
erregistratzeko sistema, ezku-
tuan dauden laneko gaixotasu-
nak agerian utzi ahal izateko eta 
aipatu gaixotasunen sasi adie-
razpenak saihestu ahal izateko. 
Miguel París Rodríguez jaunari 
laneko gaixotasun ezkutu hauen 
arrisku faktoreak ikertzen ari ote 
diren galdetu diogunean, logikaz 
beteriko erantzuna eman digu: 
“Zaila dirudi ezkutuan den zer-
baiten arrisku faktoreak aztertu 
ahal izateak”. 

Enpresan proaktiboa behar 
du izan prebentzioaren kudeake-
tak, laneko gaixotasunen balizko 
arriskuak identifikatuta izateko 
eta, ahal baldin bada, gaixota-
sunak desagerrarazteko. Baina, 
ohiko prebentzioaren kudeake-
ta sistemarekin hauteman eta 
identifikatu ote daitezke langi-
leen osasun egoeran gertatzen 
diren lehen aldaketak, laneko 
gaixotasunen egoerara sekula 
ere ez iristeko moduan? BBVAko 
Prebentzio Zerbitzuko Laneko 
Medikuntzaren zuzendari Ara-
celi Morato Martín eta BBVAko 
Prebentzioaren arlo teknikoko 
arduradun Begoña Gordo Her-
nández andreen arabera, “Zaila 
da “sekula ez” hitzak ezin ezta-
baidatuzko moduan erabiltzea, 
laneko gaixotasunaren diagnos-
tikoan hainbat aldagaik izan 
baitezakete eragina, baina bai, 
ekintza proaktiboaren aldekoak 

gara gu”. Antonio Hernández Nie-
toren iritziz “Aldatu beharrekoa 
da esparru honetan esku hartzen 
dugun guztiok gaixotasun hauei 
aurre egiteko dugun era, eta lane-
ko gaixotasunen inguruan jakina 
dena aintzat hartu behar dugu 
haiek egokiro kudeatu ahal izate-
ko eta, gaixotasunak saihestu ahal 
izateko haiek garaiz hautemateko 
edo, beharrezkoa izatera, langi-
leak ahalik eta ongien birgaitzeko 
eta bere lanpostura itzultzeko xe-
dean”. 

Langile bati ezintasuna eragi-
ten ez dion laneko gaixotasuna-
ren sintomaren bat hautematen 
zaionean baina gaitz horren ga-
rapena arriskurik gabeko beste 
lanpostu batera aldaturik saihes-
tea badagoenean, halako zailta-
sun batzuk geratzen dira agerian 
lanpostua txandaka aldatzeko 
teoria praktikara eramateko ga-
raian. Ricardo Serralta González 
jaunak halaxe dio: “Ez. Ez da erra-
za. Lanpostuetan txandakatzea 
errazagoa da enpresa handietan, 
baina enpresa oso-oso txikietan, 
txikietan eta ertainetan ez da ba-
tere erraza hori burura eramatea, 
eta kontuan eduki behar dugu 
langileen ehuneko hirurogeita ha-
marrek edo laurogeik halakoetan 
egiten dutela lan”. 

Ricardo Serralta Gonzálezen 
aburuz bere konpainian jardunbi-
de egokia izan da langileen osa-
sunean hautemandako anomalia 
bakoitzaren tipifikazioa egin iza-
na: “Laneko min edo gaitz guzti-
guztiak bereizten ari gara. Horre-
tarako konparaziozko azterlanak 
egiten ari gara lan-taldeen arabe-
ra, lan mekanikoetan, kalitatearen 
kontrolean, uren tratamenduan 
eta administrazioan jarduten du-
ten taldeen arabera. Azterlanak 
burura eraman eta agerian gerat-
zen da intzidentzia. Orduan tal-
deen artean alderatzen da hori, 
eta gero langileen guztizkoan duen 
intzidentziarekin uztartzen da”.



IKUSPUNTUA

14

PE.- Zure ustez Gizarte Se-
gurantzak etorkizunean laneko 
gaixotasunen zerrendara jasoko 
al ditu buru eta portaera izaerako 
nahasmenduak?

Ez dut uste egokia denik zerren-
dara jasotzea arrisku jardueretatik 
eratorritako arrisku faktoreen au-
rreko langilearen jardunaren eta 
hark jasaten duen nahasmendu 
edo portaera okerraren arteko zu-
zeneko harremana zehaztuko duten 
baldintza eta praktika nazionalak 
zehaztu daitezen arte. Hau horre-
la egiten ez baldin bada, enpres-
aburua, beste nahasmendu mota 
batzuen aurrean bezala, babesik 
gabe geratuko da, eta segurtasun 
gabezia larri baten aurrean.

PE.- Zure aburuz beharrezkoa 
al da gaixotasunen zerrendan, gi-
har eta eskeleto arazoen sailean, 
aldaketaren bat egitea gisa hone-
tako gaixotasunak eragiten dituz-
ten patologiak hain modu zehat-
zean bereiz ez daitezen?

Dagoen bezala ez egiteak are 
zalantza handiagoak eragingo li-
tuzke.

PE.- Klinikoa bainoago me-
dikuntza-lege kontzeptua da 
Gizarte Segurantzaren Lege 
orokorraren 116. artikuluan eta 
1299/2006 Errege Dekretuan la-
neko gaixotasunei begira zehaztu-
tako definizioa. Ez al du horrek 
baldintzatzen laneko gaixotasunen 
adierazpena koadro ofizialean?

Baldintzatu ez ezik behar-beha-
rrezkoa da segurtasun juridikoaren 
ikuspuntutik. Gizarte Segurantza-

ren Lege Orokorraren 116. artiku-
luak funtsezko hiru elementu hart-
zen ditu oinarri laneko gaixotasuna 
zehazteko orduan: besterentzat 
lan egitea, gaixotasuna lanaren ha-
rira garatzen diren jardueren ondo-
rioa izatea, eta lanaren eta gaixo-
tasunaren arteko lotura zuzenekoa 
izatea. Hiru elementu horiek gerta-
tuz gero da gaixotasun bat laneko 
gaixotasun.

PE.- 1299/2006 Errege De-
kretuak 2006. urteko gaixota-
sunen zerrendaren aldaketa eta 
eguneratzea aurreikusten du. 
Izan ere, “(...) jakinarazteko eta 
erregistratzeko sistema aldatze-
ko asmoa ageri du laneko gaixo-
tasun ezkutuak agerian uzteko 
eta aipatu gaixotasunen sasi 
adierazpenak saihestu ahal iza-
teko”. Zure ustez ikertzen ari al 
dira ezkutuko laneko gaixotasun 
hauen arrisku faktoreak?

Zaila ematen du “ezkutuan” 
dagoen zerbaiten arrisku fakto-
reak aztertu ahal izateak, eta ho-
rrek ere segurtasun juridikoaren 
gabezia uzten du agerian. Izan 
ere, gertaera ezagun eta bene-
takoetatik abiatu beharrean be-
rretsi gabeko edo ustezko hipo-
tesietatik abiatzen da, eta horiek, 
sarri askotan, giza baliabideak eta 
baliabide materialak erabili behar 
izatea dakartzate berekin batean, 
emaitza fidagarriak lortu gabe.

PE.- Enplegu eta Gizarte Segu-
rantzaren Ministerioaren arabera 
2011. urtean agente fisikoek era-
gindakoak izan ziren laneko gaixo-
tasunen % 82,57, batez ere honako 
hauek: jarrera behartuek, behin 

eta berriz errepikatzen diren mugi-
menduek eta zaratak. Enpresek eta 
prebentzio zerbitzuek ondo ezagut-
zen al dituzte patologia hauek eta 
haiei aurrea hartzeko ekintzak?

Une honetan behar beste eza-
gutzen dituzte patologia hauek 
nola enpresek hala prebentzio zer-
bitzuek. Arazoa da sarri askotan 
ezin deuseztatu daitekeela hura 
eragiten duen arriskua jarduerari 
berari atxikita dagoelako eta zai-
la delako gisa honetako patologia 
baten aurrean ondo bereiztea zein 
neurritan egotzi dakiekeen arazoa 
langileak bere bizitza pribatuan 
burutzen dituen jardueretan bere 
gain hartutako arriskuei.

PE.- Laneko gaixotasunekin 
jarraituta, deskribatu zeniezazki-
dake SACYR taldean burura era-
mandako jardunbide egoki bat-
zuk?

Hainbat dira burura eraman-
dako ekintzak. Batzuk neurri 
orokorrak izan dira, esate bate-
rako, OHSAS 18001 egiaztagiria, 
enpresaren kudeatzeko sistemetan 
prebentzioa modu integratuago 
batez edukitzeko aukera ematen 
diguna, eta beste batzuk neurri 
zehatzak izan dira, esate baterako, 
zamak eskuz ahalik eta gutxien era-
biltzeko moduan diseinatu ditugu 
egitekoak, azterlan ergonomikoak 
egin ditugu behin eta berriz mugi-
mendu berdinak eskatzen dituzten 
lanpostuetan, belarriak babesteko 
gailuak erabiltzeko sentsibilizazio 
kanpainak eraman ditugu burura 
sail batzuetan, eta abar eta abar.

«Laneko istripuak jakinarazteko eta erregistratze-
ko gure sistema gardenetako bat da nazioartean, 
eta horrek enpresaburuok baldintzatzen gaitu gure 
mugetatik kanpora irteteko garaian»

GRUPO SACYR

MIGUEL PARÍS RODRÍGUEZ JK
Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuko 
Burua
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«BBVAren parte garen langileen artean laneko 
gaixotasunen intzidentziarik ez dagoela azpima-
rratu dezakegu»

BBVA

PE.- Azken urteetan eta lane-
ko osasunaren arloan zein dira 
BBVAk bere egin dituen gizarte 
mailako konpromiso garrantzit-
suenak?

Gure prebentzioaren politika-
ren esparruaren baitan 2012. 
urtean aurrera jarraitu dugu bide 
segurtasunaren planean lan egi-
ten. Plan hau trafiko-istripuek 
eragindako ezbeharren kopurua 
murrizteko sentsibilizazio kanpai-
netan oinarritu da funtsean, 
eta egokiro gidatzeko ikastaro 
praktikoekin osatu da. Osasuna-
ren alorrean hainbat ekimen era-
man ditugu burura, horien artean 
aipagarri bularreko, larruazaleko 
eta prostatako minbiziari aurrea 
hartzeko kanpainak eta diabetea 
nahiz arrisku kardiobaskularrei 
aurrea hartzekoak.

PE.- Zer partaidetza dute BB-
VAko langileek konpainiaren pre-
bentzioaren politikan?

Prebentzio Zerbitzuak sustatu 
egin ditu langileen artean odola 
emateko autonomia erkidegoe-
tako kanpainak ezagutarazteko 
eta haietan parte hartzeko eki-
menak, eta horri esker sari eta 
aipamen batzuk jaso ditu BB-
VAk, tartean Preve Sariak, Lane-
ko Arriskuak Prebenitzeagatik 
emandako Saria eta Odol Emai-
leen Federazio Espainiarrak odola 
emateko xedean burura eramaten 
diren ekintza eta sustapen lanak 
burutzeagatik emandako Meritu 
Nazionalaren Saria, Odola modu 
Altruistan Emateagatik.

PE.- Nola prestatzen dira BB-
VAko langileak laneko gaixota-
sunei aurrea hartzeko?

Funtsezko euskarrietako bat 
da prestakuntza gure erakundea-
ren politikaren baitan, eta langi-
leak bertatik bertara prestatzen 
ditugu Oinarrizko Bizi Euskarri, 
Lehen Sorospen eta Desfibrila-
gailuak erabiltzen jakiteko ikas-
taroen bidez. Baimendutako 
enpresekin eta elkarteekin lan-
kidetzan suteei aurre egiteko eta 
larrialdietan egokiro jarduteko 
ikastaroak eskaintzen ditugu, 
baita norbera arrisku egoeran ez 
gertatzeko ikastaroak ere.

PE.- Zuzeneko prestakuntza 
eskaintzeaz gainera zer egiteko 
betetzen dute BBVAren osasu-
naren eta prebentzioaren poli-
tikan teknologia berriek?

Laneko osasunari emandako 
atari bat jarri dugu abian, eta 
langileek bizkor eta modu era-
ginkorrean dute sarrera bertara 
jasotzen den informazioan. La-
nean segurtasuna eta osasuna 
sustatzeko xedean BBVAk bere 
egindako konpromisoaren espa-
rruan kokatu beharreko ekimena 
da, eta osasunaren eta preben-
tzioaren alorrean erreferentzia-
zko informazioa emateko eta ko-
munikatzeko plataforma izatea 
bila du.

PE.- Prebentzioaren kultura 
sustatzeko eta hura antolakunt-
zan txertatzeko ezinbestekoa 
da beste enpresekin, preben-
tzio zerbitzuekin, mutuekin eta 

besteekin batean une oro parte 
hartzea eta informazioa trukat-
zea. Nola eramaten ditu aurrera 
egiteko hauek BBVAk?

Modu aktiboan lan egiten dugu 
CEOEk antolatutako adituen tal-
deekin prebentzioaren alorrean 
enpresen pertzepzioa aztertzeko 
garaian. Era berean, jardunaldi 
teknikoak antolatzen dira enpre-
saren baitan prebentzioaren inte-
grazioa aztertzeko xedean.

PE.- LAP kudeatzeko ohiko 
sistemekin hauteman eta iden-
tifikatu ote daitezke langileen 
osasun egoeran gertatzen diren 
lehen aldaketak, laneko gaixo-
tasunen egoerara sekula ere ez 
iristeko moduan?

Zaila da “sekula ez” hitzak 
ezin eztabaidatuzko moduan era-
biltzea, laneko gaixotasunaren 
diagnostikoan hainbat aldagaik 
izan baitezakete eragina, baina 
bai, ekintza proaktiboaren alde-
koak gara gu. BBVAn prebentzio-
lan sakona egiten dugu, arriskuak 
identifikatu eta ebaluatu egiten 
ditugu, eta lanpostuak material 
ergonomikoekin egokitzen ditugu. 
Gainera horrelakoak eskatu egiten 
ditugu lehen sintomatologien ka-
suan, langileen osasunaren zaint-
zaren bidez kontrastatutako ka-
suetan, patologiei aurrea hartzen 
lagundu ditzaketenak. BBVAren 
parte garen langileen artean lane-
ko gaixotasunen intzidentziarik ez 
dagoela azpimarratu dezakegu.

BEGOÑA GORDO HERNÁNDEZ
BBVAko Prebentzio Arlo Teknikoko 
arduraduna

ARACELI MORATO MARTÍN
BBVAko Prebentzio Zerbitzuko Laneko 
Medikuntzaren zuzendari
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«Transkripzio-, koordinazio- eta bateratze-lanaren 
gabezia da arazoa. Datu asko dauzkagu eskura, 
baina ez dakigu haiek nola bildu ondorioetara 
iristeko»

ORANGINA SCHWEPPES

PE.- Laneko gaixotasunen ze-
rrendan, nola 1. hala 2. erans-
kinetakoetan, sumatzen al duzu 
lanpostuko lanetik eratorritako 
beste gaixotasun edo patologia-
ren faltarik?

Taula honetan aurrera egiten 
hogeita hamar urte daramatzagu-
nean, 28 urte joan baitira 1978tik 
2006ra arte, industriak ere bere 
bidea egin du, beste hamabi edo 
hamabost mila produktu gehiago 
daude, eta beste zortzi, hamar edo 
hamabost patologia ezagutu dira 
tarte horretan. A posteriori onart-
zen dira, sekula ere ez zaie aurrea 
hartzen. Ez gara prebentzioa egi-
ten ari, etiketak jartzen ari gara.

PE.-  Enpresak legez burutu 
beharreko azterketen ondorioz 
langileren bati ezintasuna eragi-
ten ez dion laneko gaixotasuna-
ren sintomaren bat hautematen 
zaionean baina gaitz horren ga-
rapena arriskurik gabeko beste 
lanpostu batera aldaturik sai-
hestea badagoenean, erraza al 
da enpresaren barruan aldaketa 
hori burura eramatea?

Ez. Ez da erraza. Lanpostue-
tan txandakatzea errazagoa da 
enpresa handietan, baina enpre-
sa oso-oso txikietan, txikietan eta 
ertainetan ez da batere erraza 
hori burura eramatea, eta kon-
tuan eduki behar dugu langileen 
ehuneko hirurogeita hamarrek 
edo laurogeik halakoetan egiten 
dutela lan.

PE.- Gizarte Segurantzaren 
sisteman laneko gaixotasunen 

koadroa onartzen duen eta haiek 
jakinarazteko eta erregistratze-
ko irizpideak finkatzen dituen 
1299/2006 Errege Dekretua 
onartu zenetik sei urte joan di-
renean, zer balorazio merezi 
dizu esperientziak?

Nik uste dut egoera berria ere 
ez dela batere eraginkorra, lotura 
gabezia erabatekoa baita Osasun 
Sistema Nazionalaren eta laneko 
osasunaren sistemaren artean.

PE.- Esparru batzuetan esa-
ten da laneko gaixotasunen kur-
ba arintzen lagunduko lukeela 
laneko historia klinikoa eta osa-
sunaren historia klinikoa elkart-
zeak. Zer neurritaraino emango 
luke aukera datu horien elkart-
zeak laneko ezbeharren kopurua 
murrizteko?

Murrizteko ez. Erabateko oke-
rra da hori. Emendatzea lortuko 
litzateke. Noski, funtsezkoa da 
pertsonaren osasun integrala az-
tertzea bere familiaren, lanaren 
eta aisiaren esparruetan. Laneko 
edo lanaz kanpoko patologia ja-
kin bat eragiten duen arazoa zein 
den bereizi ahal izateko ezinbes-
tekoa da langilearen osasunari 
buruzko datuak gurutzatzea edo 
historia kliniko integrala egitea. 
Eta hori erabat txertatuta balego 
16 milioi langileen ehuneko ehu-
nean, lanaz kanpoko patologie-
tatik edo patologia arruntetatik 
asko eta asko laneko patologiat-
zat hartuak izango ziren.

PE.- Gizarteak aldatu egiten 
dira, mundua ere aldatzen ari 

da, eraldatzen ... Aldatu al dira 
enpresetan lanetik eratorritako 
patologiak?

Logikoki aldatu egin dira. 
Batez ere patologia horiek hau-
temateko bitartekoak. Lehengo 
patologia batzuk beste zortzi, 
hamar edo hamabost modalitate 
edo jatorri ezberdinetan bereizi-
ta daude gaurko egunean. Haiek 
hautemateko era da aldatu ez 
dena. Jarraipen-lan edo protokolo 
egokiak egin gabe jarraitzen dugu. 
Transkripzio-, koordinazio- eta ba-
teratze-lanaren gabezia da arazoa. 
Datu asko dauzkagu eskura, baina 
ez dakigu haiek nola bildu ondo-
rioetara iristeko.

PE.- Laneko gaixotasunekin 
jarraituta, deskribatu zeniezazki-
dake ORANGINA SCHWEPPESen 
burura eramandako jardunbide 
egoki batzuk?

Badira hogeita lau urte azter-
keta epidermologiko konparati-
boak egiten ditugula. Lehenengo 
egunetik ari gara laneko min edo 
gaitzen ehuneko ehunak etiketat-
zen. Horretarako konparaziozko 
azterlanak egiten ari gara lan-tal-
deen arabera, lan mekanikoetan, 
kalitatearen kontrolean, uren tra-
tamenduan eta administrazioan 
jarduten duten taldeen arabera. 
Azterlanak burura eraman eta 
agerian geratzen da intzidentzia. 
Orduan taldeen artean alderat-
zen da hori, eta gero langileen 
guztizkoan duen intzidentziarekin 
uztartzen da.

RICARDO SERRALTA GONZÁLEZ
Laneko Arriskuen Prebentzioko gerentea
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«(...) aldi berean jarduten duten laneko eta lanetik 
kanpoko arrazoiak daude, eta horiek gaixotasunen 
bat erraztu edo bultzatu dezakete”. Halakoetan zai-
lagoa da harremana soilik lanaren eta gaixotasuna-
ren artean gertatzea»

BT ESPAÑA

PE.- Ba al dago gaixotasuna-
ren eta egoera jakin baten arteko 
harremana inolako zalantzarik 
gabe zehazteko modurik?

Batzuetan bai. Laneko gaixota-
sun batzuetan agerikoa da harre-
mana, ez dago haiek bereizteko 
arazorik. Era berean, bada arrazoi 
askok eragindako gaixotasunen 
multzo bat. Gauzak horrela, aldi 
berean jarduten duten laneko eta 
lanetik kanpoko arrazoiak daude, 
gaixotasun bat erraztu edo bult-
zatu dezaketen arrazoiak. Hortaz, 
halakoetan zailagoa da harrema-
na soilik lanaren eta gaixotasuna-
ren artean gertatzea.

PE.- Bat al dator geure Gi-
zarte Segurantzaren sisteman 
adierazitako laneko gaixotasunen 
kopurua inguruko herrialdeko 
sistemetan adierazitakoekin?

Beste herrialdeetako estatis-
tikekin alderatuta oro har baxua 
da adierazitako laneko gaixota-
sunen kopurua, hori da bederen 
ikerkuntza zientifikoaren ikuspun-
tutik jasotzen den ustea. Horixe 
da 1299/2006 Errege Dekretua-
ren atarikoan legegileak aintzat 
hartutako ideia. Hori esanda, nik 
uste dut hori agian gertatzen ari 
dela onartu beharko litzatekeela 
hipotesi gisa, eta egiazki horrela 
den hala soilik pertzepzio bat ote 
den argitzeko aztertu beharko lit-
zatekeela.

PE.- Egungo zirkunstantzietan 
zuk uste duzu beharrezkoa dela 
laneko gaixotasunei buruzko ku-
deaketa eta esparru arau-emai-

lea hobetzea nola gaixotasunei 
aurrea hartzeko hala gaixoak be-
rreskuratzeko jardueretan?

Aldatu beharrekoa da espa-
rru honetan esku hartzen dugun 
guztiok gaixotasun hauei aurre 
egiteko dugun era, eta laneko 
gaixotasunen inguruan jakina 
dena aintzat hartu behar dugu 
haiek egokiro kudeatu ahal iza-
teko eta, gaixotasunak saihestu 
ahal izateko haiek garaiz haute-
mateko edo, beharrezkoa izate-
ra, langileak ahalik eta ongien 
birgaitzeko eta bere lanpostura 
itzuli ahal izateko.

PE.- Profesional batzuen 
aburuz laneko gaixotasunen 
identifikazioan esku hartzen 
duten osasunaren alorreko pro-
fesionalen prestakuntza egokia 
funtsezkoa da haiek diagnos-
tikatzeko eta adierazteko. Zure 
ikuspuntutik nahikoa gaitasuna 
dute esparru honetan Osasuna-
ren Sistema Publikoko eta Mu-
tuetako osasun alorreko profe-
sionalek?

Arazoa ez da gaixotasun bat 
identifikatzeko gaitasuna duten 
ala ez, agerikoa baita horreta-
rako gai badirela, baizik eta hura 
eragiten duen arrazoia bereizte-
ko gai ote diren. Sarri askotan, 
eta ez soilik sistema publiko 
nazionalean baizik eta baita me-
diku pribatuen kasuan ere, ez or-
dea mutuetan, ahaztu egiten zaie 
patologia bat eragin edo bultza-
tu dezakeen arrazoia. Hau da, 
prestakuntza gabezia baino pro-
zesuak administrazioan nola fun-

tzionatzen duen jakitean datza 
kontua, beharreko instantzietara 
bideratu beharra baitago aipatu 
gaixotasuna berretsi edo bazter-
tu dezaten.

PE.- Informazio-iturri opa-
roak behar ditu gaixotasunak 
hautemateko, diagnostikoak 
egiteko, laguntzeko eta diziplina 
anitzeko prebentzio estrategiak 
hobetzeko helburuak dituen 
proiektuak, sarrera eduki behar 
du mutua, enpresa eta preben-
tzio zerbitzuen dokumentazioan. 
Datu konfidentzialak izanik, zein 
neurritaraino baldintzatu dezake 
prozesu hori Datuak Babesteko 
Legeak?

Badago datuak babesteko le-
gea betetzea eta aldi berean iker-
keta prozesu hau burura erama-
tea. Hori bai, kontuz ibili beharra 
dago, ondo bereizi behar da zein 
datu partekatu daitekeen eta 
nola, zein diren sartu beharre-
ko segurtasun neurriak edo zein 
diren eragileei eskatu beharreko 
baimenak informazio jakin bat 
partekatu ahal izateko.

PE.- Laneko gaixotasunekin 
jarraituta, deskribatu zeniezaz-
kidake BTn burura eramandako 
jardunbide egoki batzuk?

BTn oraingoz ez dugu laneko 
gaixotasun bakar bat ere berei-
zi.

ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO
BT Españako Prebentzio Zerbitzuko 
arduraduna
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TXOSTEN MONOGRAFIKOA

Laneko gaixotasunen kudeaketari 
buruzko azterketa

LANEKO GAIXOTASUNEN 
KUDEAKETA

Nazioarteko Lan Erakun-
dearentzat laneko gaixotasu-
nak dira prozesu, lanbide edo 
okupazio jakin batzuei atxiki-
riko substantzia edo baldint-
za arriskutsuetatik eratorri-
takoak.

Laneko gaixotasunaren de-
finizioak, beraz, elementu na-
gusi bat du bere baitan: laneko 
ingurune edo jarduera zehatz 
batean aritzearen eta gaixota-
sun zehatz baten arteko kausa-
zko harremana hain zuzen. 

Laneko istripuaren eta la-
neko gaixotasunaren arteko al-
dea kausalitate-harremanean 
gertatzen da:

Laneko istripua

Indar kaltegarriaren, lana-
ren eta lesioaren arteko kausali-
tate-harremana da. Indar kalte-
garria  “lana tarteko edo haren 
eraginez” gertatzen da, hau da, 
berehalakoan edo ia bereha-
lakoan. Kausalitate-harreman 
zabala da eta ez zurruna.

Laneko gaixotasuna

Ustez lan zehatz batzuk 
egiteagatik, zerrenda batera 
jasotako substantzia jakin bat-
zuekin eta jarduera jakin bat-
zuetan egindako lanengatik 
sortzen bide da kausalitate-
harreman hau.

Txosten honetan lau se-
ktore makroekonomikoetako 

enpresei, nekazaritza, zerbit-
zu, industria eta eraikuntza 
sektoreko enpresei, egindako 
inkestatik lortutako emait-
zak azalduko ditugu. Inkesta 
hauek aipatu enpresek beren 
kudeaketa orokorrean eta be-
reziki laneko gaixotasunen 
kudeaketaren inguruan eza-
gutzen dutena, haren eragina, 
kudeaketa eta integrazioa, 
azaltzea bila dute.

LANEKO GAIXOTASUNEN EGOERA. NEKAZARIT-
ZA, ERAIKUNTZA INDUSTRIA ETA ZERBITZUAK SE-
KTOREETAKO ENPRESEN LAGIN HAUTATUA

Aldizkariaren zenbaki honetan laneko gaixotasu-
nen ezagutza eta kudeaketa aztertuko dugu sektore 
makroekonomikoetako enpresen lagin batekin. Era 
berean, aztertu egingo dugu laneko gaixotasunen 
arriskuen kudeaketa noraino integratzen den enpre-
saren kudeaketa sistema orokorrean.

Nekazaritza, eraikuntza, industria eta zerbitzuak 
dira lagin hau osatzen duten sektoreak. Enpresen 
laginketaren osaeran sektore bakoitzaren % 25eko 
proportzioa gorde da. Aukeratzeko metodoa ausazko 
irizpideetan oinarritu bada ere, sektore bakoitzaren 

unibertsoa geruzatan banatu genuen honako aldagai 
hauek kontuan harturik: enpresaren izaera, jarduera 
eta kokalekua, betiere irudia azterketaren helburua-
ri egokitzeko xedean. Irizpide horietan oinarriturik, 
nazio esparruan daude eta jarduera bertan garatzen 
dute laginketa honetara bildutako enpresa guztiek. 
Enpresa hauen neurriei dagokienez, 6 eta 49 langile 
bitartekoak, 50 eta 100 langile bitartekoak eta 100 
langile baino gehiago dituztenak bereizi dira.

Telefono bidezko elkarrizketen bidez bildu dira da-
tuak, hautatutako sektore bakoitzeko 30 enpresare-
kin egin dira elkarrizketak, galderak jarraian adieraz-
ten ditugun bost eduki multzotan sailkatuta. Honek 
guztiak aukera eman du datuak, zenbatzeko eta al-
deratzeko moduko datuak, berehalakoan lortzeko:
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•  Hasierako sortan laneko gaixotasunen eraginari 
buruzko galderak planteatzen dira.

•  Bigarrenean galderak egiten zaizkie enpresabu-
ruei laneko gaixotasunen inguruan duten ezagut-
za-maila egiaztatzeko.

•  Enpresak  laneko  gaixotasunak nola  kudeatzen 
dituen aztertzen du hirugarren sortak. 

•  Laneko  gaixotasunen  kudeaketak  enpresaren 
kudeaketa  orokorrean duen  integrazio-maila  az-
tertzen du edukien laugarren sortak.

•  Bukatzeko, enpresaburuek laneko gaixotasunak 
kudeatzeko moduari buruz duten iritzia eman de-
zatela eskatzen da.

LANEKO GAIXOTASUNEN INGURUKO ARAUZKO 
KONTUAK

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 116. ar-
tikuluaren arabera,  laneko gaixotasunaren ondorioz 
langileak  badu  estaldura-eskubidea  aipatu  gaixota-
suna 1299/2006 Errege Dekretuak onartutako lane-
ko gaixotasunen koadroan zehazten diren  jarduere-
tan egindako lanen ondorioa baldin bada edo hartan 
erabiltzen  diren  elementuek  edo  substantziek  era-
gindakoa baldin bada.

Laneko  gaixotasunei  buruzko  araudiari  dagokio-
nez, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak sustatu-
rik gauzatu zen azken eguneraketa, gizarte agenteen 
onespenarekin.

Europar Batasunaren 670/2003 Gomendioari jarrai-
ki, azaroaren 10ean 1299/2006 Errege Dekretua eman 
zen argitara Estatuko Aldizkari Ofizialean. Horren arabe-
ra onartu egin zen laneko gaixotasunen koadroa Gizarte 
Segurantzaren sisteman, eta gaixotasun horiek  jakina-
razteko eta erregistratzeko irizpideak finkatu ziren.

Urtarrilaren  2ko  TAS/1/2007  Aginduak  garatu 
zuen Errege Dekretua. Horren arabera finkatu zen la-
neko gaixotasunaren parte emateko eredua, eta hura 
osatzeko eta transmititzeko arauak zehaztu ziren.

A) Laneko gaixotasunen eragina

Erantzunek adierazten dute enpresen % 73,3k ez 
dutela  laneko  gaixotasunen  arriskurik  identifikatu, 
soilik %  26,7k  erantzun  dute  baietz,  identifikatuta 
dauzkatela (ikus 1. grafikoa)

Erantzunak  sektoreen arabera  aztertuz  gero ho-
nako emaitza hauek jasotzen ditugu:

Nekazaritzaren  sektorean  enpresen  %  80k  ez 
dute  laneko  gaixotasunen  arriskurik.  Portzentaje 

1. grafikoa: Inkestatutako lau sektoreen informazioa (Iturria: Geuk egina)
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hori % 96,7ra emendatzen da zerbitzuen sektorean. 
Industriaren sektorean, berriz, enpresen % 56,7k 
erantzuten dute ez dutela gisa honetako arriskurik 
hauteman, baina eraikuntzaren sektorean % 60ra 
emendatzen da portzentaje hori.

Beren antolakuntzan laneko gaixotasunaren arris-
kua identifikatu duten enpresa guztiek, beren laneko 
arriskuen ebaluaziora jaso dute hura, eta prebentzio-
zko neurriak hartu dituzten haren inguruan.

Enpresetako lanetik eratorritako laneko gaixota-
sunen agerraldiaren maiztasunari dagokionez, inkes-
tatutako enpresen % 99,2k diote ez dela horrelakorik 
izan, % 0,8k baizik ez dute aitortzen azken urtean 
laneko gaixotasunen bat izan dela beren elkartean 
(ikus 2. grafikoa).

Inkestan adierazitako laneko gaixotasun motari 
buruzko galderak egin egiten baziren ere, dokumen-
tu honetan ezin azterketarik egin dezakegu horren in-
guruan, laginketarako hautatutako enpresetan horre-
lako gutxi gertatu direnez estatistikaren ikuspuntutik 
ez baita batere esanguratsua.

Laneko gaixotasunen bat hauteman den kasue-

tan, % 100ean berrikusi dute enpresako arriskuen 
ebaluazioa.

B) Laneko gaixotasunei buruzko ezagutza oroko-
rra

Enpresetan laneko gaixotasunak eragin ditzake-
ten arrisku faktoreen garrantzia ebaluatzeko ga-
raian oro har honako emaitza hauek lortu ziren 1etik 
10erako (1ekoa izanik puntuazio apalena eta 10ekoa 
balio gorena) eskalan (ikus 3. grafikoa). 

“Hainbat kutsatzaileren aldi bereko presentzia” 
aldagaia izan ezik, puntuaketa gehienak 1era mu-
gatu baitziren (garrantzi txikikoa) esparru horretan, 
argi ikusten da arrisku faktore guztiak 5era iristen 
direla edo hortik gorakoak direla.

“Esposizio denbora”, “Segurtasun baldintzak” 
eta “Lan eremuaren diseinua” dira aldagai esangu-
ratsuenak.

Laneko gaixotasunak eragin ditzaketen arrazoiei 
dagokienez, honako emaitza hauek biltzen dira era 
berean 1etik 10era (1ekoa izanik puntuazio apale-
na eta 10ekoa balio gorena) iristen den puntuaketan 

2. grafikoa: Inkestatutako lau sektoreen informazioa (Iturria: Geuk egina)
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(ikus 4. grafikoa)  

Lortutako emaitzei erreparatuta ikusten da lane-
ko gaixotasunak eragin ditzaketen arrazoi arrunte-
nak agente fisikoak direla. 

Inkestatutako enpresaburuek alor honetan duten 
informazioari dagokionez, enpresaburuek kasuen % 
86,7an diote ongi informatuta daudela laneko gaixo-
tasunen alorrean.

Inkestatutako enpresaburuek laneko gaixotasunei 
ematen dieten garrantziari dagokionez, datu esangu-
ratsuenen arabera % 23,3k garrantzi handia ematen 
diete, % 38,3k nahikoa garrantzia ematen diete, eta 
% 32,5ek halako garrantzia baino ez.

Bestalde, inkestatutako enpresaburuen gehiengo 
handi batek (% 85) diote laneko gaixotasunek era-
gindako bajek kostu garrantzitsua eragin dezaketela 
enpresarentzat, eta horrelakoak gertatuz gero oso 
kontuan hartu beharrekoak direla.

C) Laneko gaixotasunen kudeaketa enpresan

Hurrengo atalean laneko gaixotasunen kudeake-
tari buruzko hainbat kontu aztertuko ditugu.

Hasteko, une honetan euren enpresetako preben-
tzioaren kudeaketan eta epe laburrean edo ertainean 
laneko gaixotasunak hautemateko eta haiei aurrea 
hartzeko ekimen zehatzen bat jasotzea eraginkorra 
iruditzen ote zaien galderaren aurrean, erantzunen 
% 66,7k diote beharrezkoak direla gisa honetako eki-
menak.

Sektoreen arabera jasotako emaitzei dagokienez, 
nekazaritzari emandako enpresen % 90ek diote era-
ginkorra dela ekimen motaren bat jasotzea laneko 
gaixotasunak hautemateko eta haiei aurrea hartze-
ko. Zerbitzuen sektorean % 40k babesten dute gisa 
honetako ekimenen eraginkortasuna. Industriaren 
sektorean enpresen % 80k diote ekimen hauek era-
ginkorrak direla gaixotasunak hautemateko eta haiei 
aurrea hartzeko, eraikuntzaren sektorean hala diote-
nen portzentajea % 56,7koa den artean.

3. grafikoa: Arrisku faktoreak. Lau sektoreei buruzko informazioa (Iturria: Geuk egina)
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Proposatutako neurri zehatzei dagokienez eta 
garrantziaren arabera, inkestatutako enpresen guzti-
zkoaren % 40k irizten diote langileei prestakuntza 
zehatzagoa eman beharko litzaiekeela, % 26k pre-
bentzioaren alorreko beste neurri batzuk hartu be-
harko liratekeela diote, eta % 23k inbertsio handia-
goa egin beharko litzatekeela babesteko ekipoetan.

D) Laneko gaixotasunen integrazioa enpresako 
kudeaketa sistema orokorrean

Inkestatutako enpresen % 96rentzat oso era-
ginkorra da laneko gaixotasunei aurrea hartzeko or-
duan osasuna zaintzea (mediku azterketak egitea), 
eta portzentaje berean dago azpikontrataturiko osa-
sunaren zaintza.

Elkarrizketatutako enpresak laneko gaixotasunei 
buruzko zalantzak argitzen saiatzen dira, kontsultak 
egiten dituzte, % 56,7k Kanpoko Prebentzio Zerbitzu 
(KPZ) batekin, eta % 42,5ek Laneko Istripuen eta La-
neko Gaixotasunen Mutuekin (ikus 5. grafikoa). Enpre-
sen % 0,8k Laneko Segurtasun eta Higienerako Insti-
tutu Nazionalarekin (INSHT) argitzen ditu zalantzak.

Sektore guztiei erreparatuta ikusten da nola 
nekazaritzarenean enpresen % 50ek Laneko Istri-
puen eta Laneko Gaixotasunen Mutuei egiten die-
ten kontsulta, % 46,7k KPZei eta % 3,3k INSHTri. 
Zerbitzuen sektorean % 63,3k Laneko Istripuen eta 
Laneko Gaixotasunen Mutuei egiten diete kontsulta, 
eta % 36,7k KPZei. Industriaren sektorean KPZrekin 
kontsultatzen dute inkestatutako enpresen % 73,3k, 
eta Laneko Istripuen eta Laneko Gaixotasunen Mu-
tuekin % 26,7k. Bukatzeko, eraikuntzaren sektoreko 
enpresen % 70ek KPZei egiten dizkiete egin beha-
rreko kontsultak, eta % 30ek Laneko Istripuen eta 
Laneko Gaixotasunen Mutuei.

E) Enpresaburuen iritzia

Enpresetan laneko gaixotasunen kudeaketa ego-
kia egiteko enpresaburuek proposatutako jarduerei 
dagokienez, % 27k proposatzen dute alor honetan 
langileei prestakuntza zehatzagoa eman behar zaie-
la; beste % 27k lanen edo/eta prozesuen garape-
nean kontrol- eta jarraipen-lanak egitea proposat-
zen dute; eta beste % 14k irizten dute kudeaketa 
sistema orokorrera bildu behar dela prebentzioaren 
kudeaketa.

4. grafikoa: Laneko gaixotasunak eragiten dituzten arrazoiak. Lau sektoreei buruzko informazioa (Iturria: Geuk egina)
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Ondorioak

•  Dagokion prozesua burututa, inkestatutako en-
presen hiru laurdenak ez du arrisku bakar bat ere 
identifikatu, ez bederen  lanak eragindako gaixo-
tasuna eragin dezakeen arriskurik.

•  Hutsaren hurrengo da laneko gaixotasun mota 
honen agerraldiaren maiztasuna, izan ere, inkes-
tatutako enpresen % 99,2tan ez da azken urtean 
gaixotasun bakar bat ere hauteman.

•  Elkarrizketatutako  pertsonen  iritziz  honako 
hauek dira laneko gaixotasuna eragin dezaketen 
arrisku  faktore  nagusiak:  “Esposizio  denbora”, 
“Segurtasun baldintzak” eta “Lan eremuaren di-
seinua”.

•  Elkarrizketatutako  pertsona  gehien-gehienak 
(% 86,7) ondo  informatuta daude  laneko gaixo-
tasunen inguruan. Era berean, % 66,7ren aburuz 
oso egokia da beren enpresetako prebentzioaren 
kudeaketara ekimen zehatz batzuk  jasotzea epe 
labur edo ertainean, laneko gaixotasunak haute-
mateko eta haiei aurrea hartu ahal izateko.

•  Osasunaren zaintza funtseko faktorea da laneko 
gaixotasunei aurrea hartzeko garaian.

•  Laneko gaixotasunei buruzko kontsultak batez 
ere Kanpoko Prebentzio Zerbitzuei eta Laneko Is-
tripuen  eta  Laneko  Gaixotasunen Mutuei  egiten 
dizkiete.

•  Inkestari  erantzun  dioten  enpresen  aburuz, 
ezinbestekoa  da  ezin  saihestu  izan  diren  arris-
kuek  eragindako  langileei  prestakuntza  hobea 
ematea,  eta  lanen  eta  prozesuen  garapenean 
kontrol-  eta  jarraipen-lan  zorrotzagoak  egitea, 
laneko gaixotasunak egokiro kudeatuko badira.

5. grafikoa: Inkestatutako lau sektoreen informazioa (Iturria: Geuk egina)
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Prebentzioaren alorreko ikerkunt-
za Europako testuinguruan

Europako Batzordearen Ad-
visory Committee for Occupa-
tional Safety and Health at Work 
Occupational Safety and Health 
Agencyren iritziz funtsezkoa da 
I+G etorkizunean 2014-2020 
eperako laneko Segurtasun eta 
Osasunari begira itxuratuko den 
Estrategia Europarrean.

Zergatik da Batzordearentzat 
berarentzat beharrezkoa pre-
bentzioaren alorrean ikertzea? 
Enpresaren eta teknologiaren 
errealitateak bilakatu egiten 
direlako. Zorionez, arrisku fi-
sikoak, iraganean ezbehar as-
koren eragileak izan zirenak, 
nabarmen gutxitu dira, eta egun 
beste arrisku batzuetan, arris-
ku berrietan edo suspertzen ari 
direnetan, jartzen dute beren 
arreta prebentzioaren alorreko 
teknikariek. Gainera zabaltzen 
ari dira prebentzioaren erabilt-
zaileak: prebentzioaren alorreko 
teknikariez eta laneko medikuez 
gainera badira beste profesional 
batzuk, esate baterako, enpresa 
txiki eta ertainak, langile autono-
moak, besterentzako lan egiten 
dutenak eta familiak.

APLIKATUTAKO I+G ERE-
DUA

Etenik ez duen bilakaera honi 
aurre egiteko, 1986. urteaz ge-
roztik ari gara I+G aplikatzen 
Mutua Universalen. Horretarako 
etengabe hobetzeko eredua 
aplikatzen dugu, eta maila behe-
reneko lanpostuetan (enprese-
tan hautemandako arazoak) eta 
maila handienekoetan (gure Be-
hatokiak ezbeharren kopuruen 
inguruan eginiko azterlanak) 

hautemandako beharrizanetatik 
abiaturik I+G ildoak garatzen ditu-
gu eta emaitza itzultzen dugu me-
todologia eta jardunbide egokien 
moduan, bazkide diren enpresetan 
eta oro har gizartean berrikuntzari 
ateak irekitzeko xedean.

IKERKETA ILDOAK

Europako Batzordeak, bere Aho-
lkularitza Batzordearen iritziaren 
bidez, laneko gaixotasunak murriz-
tea du oinarrizko helburuetako bat 
etorkizuneko Estrategian. Horre-
tarako gihar eta eskeleto arazoei, 
arazo psikosozialei eta lanarekin 
zerikusia duten minbiziei aurre egi-
tea proposatzen du, horiek baitira 
gaixotasunen iturri. Era berean, 
bereziki azpimarratzen ditu arris-
ku berriak edo suspertzeko bidean 
daudenak. Proposatutako garape-
nerako tresnen artean aipagarri 
dira prebentzioaren kulturaren sus-
tapena, osasunaren sustapena eta 
Ikerkuntza.

Gure aburuz, helburu eta tresna 
horiek garatzeko ezinbestekoa da 
I+G lerro jakin batzuetan, batez ere 
jarraian adierazten direnetan.

TEKNOLOGIA SEGURUA

Prebentzioaren Legearen arabe-
ra langilearen eskubideak dira se-
gurtasuna eta osasuna, eta enpres-
aburuak bermatu behar ditu horiek. 
Guk proposatzen dugu erantzuki-
zun hori aplikatzea kontuan izanik 
enpresaburuaren alderdi erabiltzai-
lea ondasunak erosten eta zerbit-
zuak baliatzen dituenean.

Ikusmolde horrek eraman gaitu 
teknologia seguruaren lerroa garat-

Egilea:

Mª ISABEL MAYA 
RUBIO

Gaur egun eta 1996. urteaz 
geroztik Mutua Universale-
ko Prebentzioko I+G Saileko 
burua da. Kimika Ingeniaria 
titulua lortu zuen Sarriàko 
Institutu Kimikoan. Zientzia 
Kimikoetan lizentziaduna 
da Ramon Llull Unibert-
sitatean. Maila gorena du 
Laneko Arriskuen Preben-
tzioaren alorrean. Inguru-
menaren alorrean Master 
bat egina da Institut Ca-
talà de Tecnologia institu-
tuan. Aditu gisa lan egina 
da Europako Batzordearen 
hainbat lan-taldetan: Ad-
visory Committee for Occu-
pational Safety and Health 
at Work Occupational Safety 
and Health Agency. Laneko 
Segurtasun eta Osasune-
rako Batzorde Nazionaleko 
kidea da.
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zera, intrintsekoki seguruak diren 
kontzeptuak eta diseinuak bilduz 
eta ezagutaraziz; hau da, haiek 
enpresan txertaturik ere ez da 
beste arriskurik sortzen. Indus-
triaren segurtasunetik (batez ere 
makinei dagokienez) harantzago 
egiten du laneko arriskuen pre-
bentzioa bere egiten duen tekno-
logiaren garapenak, prebentzioa 
aintzat hartzen baitu teknologia 
berrien, ekipo eta materialen eta 
ondorengo diseinuaren I+G pro-
zesuan.

DISEINUAREN ETA JAR-
DUNBIDE EGOKIEN GARRAN-
TZIA

Lanpostuaren diseinu fisikoa 
dakar berekin batean industria 
instalazioetan prozesuak, instala-
zioak nahiz ekipoak txertatzeak. 
Ergonomia da kontu honetan oi-
narria.

Enpresa batzuk hobe presta-
tuta daude, hura burura erama-
ten duten ingeniaritza ekipoak 
dauzkatelako. Kasu honetan 
funtsezkoa da euren profesiona-
len prestakuntza, eta horrexega-
tik da ezinbestekoa diseinuan ere 
ondo prestatuta egotea.

Beste enpresa batzuek ez 
dute lanpostuak diseinatzeko gai 
den profesionalik. Kasu honetan, 
beste enpresek edo erakundeek 
garatzen dituzten jardunbide ego-
kiak dira beharrizan honi erantzu-
ten diotenak.

Funtsezkoa da enpresen ara-
zo zehatzak gainditzeko xedean 
sortutako jardunbide egokiak 
osatzea eta haien zabalkundea 
egitea, halaxe aitortzen du Gizar-
te Segurantzaren aldetik Mutuen 
prebentziozko jarduerak arautzen 
dituen arautegiak.

EGITEKOEN DISEINU KONT-
ZEPTUALA

Lanpostuaren diseinu fisikoa 
orainaldia baldin bada, egitekoen 

baldintza psikosozialen disei-
nua da etorkizun hurbila. Arreta, 
prozesatu beharreko datuak, ze-
rikusia duten kontuak, denbora-
ren presioa eta beste batzuk izan 
ohi dira lanpostu bat betetzeko 
hautagaiak aukeratzeko proze-
suan kontuan hartzen diren al-
dagaiak; aitzitik, horiek ez dira 
hain kontuan hartzen egitekoen 
diseinua zehazteko prozesuan. 
Urri dira lan-kargak egokiro ba-
natzeko egitekoak aztertzen 
dituzten antolakuntza-taldeak 
dituzten enpresak. Bestalde, 
pertsona bakoitzak bere lana 
burutzeko duen erak “arinago” 
edo “astunago” bihutu dezake 
hura, eta batzuetan langilearen 
esku uzten da egitekoen anto-
lakuntza, egokiro antolatu ahal 
izateko irizpiderik ez duenean.

Beharrizan honi erantzuteko 
xedean, honako hauek dira I+Gk 
sustatu beharreko kontu nagu-
siak:

•  Enpresari  eta profesionalei 
laguntzeko tresnen garapena 
pertsona-egitekoa binomioa 
egokiro diseinatzeko.

•  Langileen  auto-kudeaketa 
euren lanpostuei atxikiriko 
zama psikosozialei dagokie-
nez.

•  Estresa  eragin  lezaketen 
egoerei aurre egiteko estra-
tegiak.

ARRISKU FAKTORE BE-
RRIAK ETA SUSPERTZEN ARI 
DIREN ARRISKUAK

Enpresaren, industriaren eta 
teknologiaren errealitatea eten-
gabe bilakatzen ari den bezala, 
abiadura berean mugitu behar 
du laneko arriskuei buruzko 
I+Gk. Beraz, behar-beharrezkoa 
da langileek ageri duten kasuis-
tikari buruzko ikerketa iraunko-
rra egitea, kasu horiek laneko 
baldintzekin eta aldaketa tekno-
logikoekin zerikusia badute. Ma-

terial berriek, esate baterako nano 
materialek, edo teknologia berriek, 
esate baterako IKTek, arrisku be-
rriak dakartzate eurekin batean. 
Gure ekipoa une oro ari da kasuis-
tika hau aztertzen, eta Gizarte Se-
gurantzak sustatuta babestutako 
langileen artean hautematen di-
ren laneko gaixotasunen arrazoiak 
ikertzeko lanetan parte hartzen 
du.

LANGILEEN PARTE HARTZE 
AKTIBOA OSASUNAREN ZAINT-
ZAN

Prebentzioaren ikusmolde kla-
sikoak –enpresaren ardura da eta 
langilearen eskubidea, enpresari 
egiteko aktiboa esleitzen diona eta 
langileari egiteko pasiboa– emaitza 
mugatua du, sekula ere ezin du la-
neko baldintzetatik haratago egin. 
Ikusmolde klasiko horretatik hara-
tago egiten du osasunaren sustape-
nak, langilea jartzen du ekintzaren 
erdian, eta bere osasuna kudeatze-
ko ardura eta gaitasuna esleitzen 
dizkio.

Pertsonei beren osasuna zaint-
zen irakasteko kontzeptuen eta 
tresnen diseinuan oinarritzen da 
lerro hau, beti ere haien baldintza 
fisikoetatik eta laneko baldintzeta-
tik abiaturik, pertsona multzo gisa 
harturik, eta osasuntsu eta osasun-
garri egoteko behar dituen ezagut-
za, teknikak eta tresnak eskainirik. 
Enpresetara mugatzen diren beste 
ekintzak ez bezala, pertsonarekin 
batera doaz, lan egiten duen lekura 
doaz, osasuna sustatzeko ekintzak. 
Pertsona bakoitza pertsona “osa-
sungarri” eta autonomo bihurtzen 
da bere osasunaren zaintzari dago-
kionez.
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CEPSARENTZAT PREBENTZIO 
POLITIKA EGOKIA DA 
ERREGAIRIK ONENA

1929. urteaz geroztik ari da 
CEPSA energiaren sektorean 
parte hartzen, Espainiako lehe-
nengo petrolio konpainia pribatu 
gisa osatu zenetik.

Hogeita bost urte geroago Es-
painiako lehenengo platforming 
(gasolinaren kalitatea hobetzeko 
prozesua) unitatea osatu zuen, 
eta produktu petrokimiko aro-
matikoen lehen ekoizle espainiar 
bihurtu zen.

2009. urtean CEPSAk aginta-
ri aljeriarren baimena jaso zuen 
Timimoumeko gas eremua garat-
zeko. Aurreikuspenen arabera 
2014. urte amaieran hasiko da 
lanean, eta egunean 5 milioi me-
tro kubiko eskainiko ditu.

Orain gutxi gorabehera urte 
bete, International Petroleum In-
vestment Company (IPIC) inbert-
sio funtsak CEPSAren % 100 
bereganatu zituen. Abu Dhabiko 
inbertsio funtsak EEP bat for-
mulatu zuen konpainiaren akzio 
guztiak bereganatzeko, eta ad-
ministrazio kontseiluak abuztua-
ren 2an onartu zuen hura. IPIC 
bazkide bakarra izanik, CEPSAk 
utzi egin zion Burtsan kotizat-

zeari, eta administratzaile berriak 
izendatu zituzten.

Bezeroen gaurko eta biharko be-
harrizanei erantzungo dieten zer-
bitzuak eta merkaturatutako pro-
duktuak bermatzea da konpainia 
honen helburu nagusia, eta ahal 
dela aurreikuspenak gainditzea. 
Horretarako jarduera guztietan 
txertatutako sistema dute konpai-
niaren estamentu guztietara iris-
teko, duen garrantzia emateko eta 
agindutakoa betetzeko xedean.

Produktua gauzatzeko proze-
suaren edozein alditan merkatura-
tutako produktuen eta zerbitzuen 
kalitatearekin zerikusia duten jar-
duera guztietan da aplikagarri ka-
litatea kudeatzeko sistema, hau 
da, erosketa, ekoizpen, ikuskaritza, 
biltegiratze, ontziratze, igorpen eta 
merkaturatze aldietan da aplikaga-
rri.

Konpainiaren Laneko Arriskuen 
Prebentzioaren Kudeaketa Siste-
mak, OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment Series) 
estandarren arabera egiaztatuak, 
bete beharreko jarduera-ildoak 
finkatzea du xede haren enprese-
tako jardueren gauzatzeak ondorio 

Konpainiarentzat agintarien aitzindaritza da funtsezko giltzarria prebentzioaren kultura langile 
guztien artean gorpuztu dadin

Ana Berrocal Criado, 
Cepsako Segurtasun Kor-
poratiboko burua, elkarri-
zketatu dugu erreportaje 
hau egiteko.
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negatiboak izan ez ditzaten pert-
sonengan, instalazioetan, ekoiz-
penean eta ingurumenean.

Prebentzioaren politikak se-
gurtasuna txertatzen du jarduera 
bakoitzari atxikiriko zerbait be-
zala, jatorrian aurreikusten ditu 
arriskuak, pertsonen gaitasunak 
eta ezagutzak neurtzen eta egu-
neratzen ditu beren lanpostuetan, 
lana planifikatzen du eta guztien 
partaidetza sustatzen du. Horre-
tarako bi adierazle mota dituzte. 
Erreaktiboak batzuk, enprese-
tan ohikoak, egindako lanorduen 
araberako istripuen kopurua ja-
sotzen dutenak, eta proaktiboak 
bestetzuk; azken hauei balio han-
dia ematen zaie oso lagungarriak 
direlako konpainiarentzat egune-
ro hobetzen jarraitzeko. Azken 
horietan islatzen dira ikuskape-
netatik, ikuskaritzetatik eta langi-
leen prestakuntzatik proposatzen 
diren hobetzeko ekintzen gaineko 
jarraipen-lanen aurrean eta se-
gurtasunaren inguruan agintari 
guztiek egiten dituzten iradoki-
zun guztiak.

Konpainiarentzat agintarien 
aitzindaritza da funtsezko gilt-

zarria prebentzioaren kultura 
langile guztien artean gorpuztu 
dadin. Urtetik urtera sustatzen 
eta sendotzen den alde sen-
doa da CEPSArentzat. Agintari 
hauek langileekin erakusten du-
ten inplikazioa, hartzen diren 
erabakien aurrean ageri duten 
inplikazioa, beti ere segurtasu-
na gogoan, funtsezko faktorea 
da egunetik egunera hobetzen 
jarraitzeko.

Konpainiak oso argi du pre-
bentzioaren kultura horretan 
esku hartzen duten langile 
guztiek ekoizpen prozesu bat 
geldiarazteko ahalmen osoa du-
tela ekintza ez seguru baten le-
kuko baldin badira eta edozein 
ondorio negatibo saihesteko bal-
din bada. Segurtasunean hobet-
zeko eta iradokizunak egiteko 
postontziez gainera, euskarri 
garrantzitsua da ezagutza enpi-
rikoa gerta litezkeen gorabehe-
retatik edo ezbeharretatik ikas-
teko eta, ondorioz, horrelakoak 
saihesteko.

Konpainia kimikoen boron-
datezko ekimena da Responsi-
ble Care programa. Atxikiriko 

enpresek, beren jardueren garape-
nean, segurtasunaren, osasunaren 
babesaren eta ingurumenaren es-
parruetan etengabeko hobekuntza 
lor dezatela bila du programa ho-
nek, beti ere garapen iraunkorraren 
printzipioei jarraiki. 

1992. urteaz geroztik dago 
CEPSA programa honi atxikirik; ur-
tero-urtero auto-ebaluazio bat egi-
ten du ingurumenaren babesaren, 
laneko segurtasunaren eta osasu-
naren, prozesuetako segurtasuna-
ren eta larrialdien aurreko erantzu-
nen, produktuaren banaketaren eta 
zaintzaren eta komunikazioaren 
esparruetan lortutako aitzinamen-
duen berri izateko.

GIBRALTAR-SAN ROQUE FINDEGIA. CEPSA
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Industriaren Institutu Na-
zionalaren parte izanik, 1957. 
urtean sortu zen Empresa Na-
cional de Celulosas enpresa, 
egun Grupo ENCE taldea dena. 
Hainbat bat egiteren ostean eta 
hainbat enpresa filial sortu eta 
gero, Burtsara irten zen ENCE 
1989-1990 biurtekoan, eta ha-
ren kapitalaren % 49 pribatizatu 
egin zen, hamaika urte geroago 
beste % 51 pribatizatzeko.

Zelulosa-orea ekoizteko hiru 
planta dauzka Espainian: Pon-
tevedran, guztietan zaharrena, 
1957. urtean sortua, Huelvan 
eta Navian.

Basoen ondarearen sorkunt-
za, espezieen errendimenduari 
aplikatutako ikerkuntza, labo-
rantza, zaintza, eta zura eta 
biomasa erauzteko mantentze 
lanak ditu basozaintzaren alo-
rrean jarduera nagusiak.

Xede horretan basoen ku-
deaketa gardena garatzen du 
iraunkortasun eta enpresa-
erantzukizun zorrotzeneko iriz-
pideak, nazioarte mailan ezagu-
tuak diren irizpideak, aplikatuta. 
Horretarako ahalegin berezia 
egin du ENCEk ikerkuntzaren 
alorrean eraginkortasun handiko 

eta hazkunde azkarreko landare 
klonen bidez labore energetikoak 
garatzeko eta horiek era askotako 
klima eta lur-eremuetara egokitu 
ahal izateko. Era berean, laborant-
za garatzeko eta uzta biltzeko te-
knika automatizatuak garatu ditu 
inbertsioen optimizazioa bermatu 
ahal izateko eta jarduera gastuak 
murriztu ahal izateko.

Espainiako lehen enpresa da 
ENCE basoko biomasarekin eta 
labore energetikoekin energia be-
rriztagarria ekoizten. Konpainiak 
une honetan 230 MW-ko potentzia 
du instalaturik, horietatik 180 MW 
biomasatik abiatutako energia be-
rriztagarriak direla. Urtean gutxi 
gorabehera orduko 1.500 milioi KW 
ekoizten du argindarrean.

ENCE Energía y Celulosa Euro-
pako lehen enpresa da eukalipto-
zelulosa ekoizten, eta merkatuan 
bigarren lekuan dago salmentari 
dagokionez. Urtean 1,3 milioi to-
natik gora zelulosa ekoizteko gaita-
suna du. Iragan ekitaldian inoizko 
sarrera kopuru onenak eta inoi-
zko emaitza onenak lortu zituen 
konpainiak, eta berriro ere utzi 
zuen agerian aitzindari dela Talde 
gisa.

Eta konpainiak oso argi dauka 

GRUPO ENCE, ENPRESA 
IRAUNKORRA ETA PREBENTZIO 

POLITIKA IRAUNKORRA

Langile guztiek, nola bertakoek hala kanpokoek, beren segurtasunarekin eta lankide guztiena-
rekin argi eta garbi inplikatzea da ENCEren helburu nagusia

Komunikazio eta Giza Ba-
liabideen Zuzendaritzek 
emandako informazioa 
erabili dugu erreportaje 
hau egiteko.
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aitzindaritza hori laneko osasuna-
ren arloan ere lortu beharra due-
la. Horrexegatik uste du Taldeak 
eguneroko jardueretan (kalitatea, 
ingurumena, laneko arriskuen 
prebentzioa, jarraipen-katea eta 
basoen kudeaketa iraunkorra) oi-
narritutako sistemak bildu behar 
direla, horien bidez egiaztatzen 
baitu Taldeak bezeroekiko, lan-
gileekiko eta, oro har, gizarteare-
kiko konpromisoa.

Kontratatutako enpresetako 
zuzendaritza-maila goreneko lan-
gileek laneko arriskuen preben-
tzioan zuzeneko parte hartzea 
izatea exijitzen du konpainiak, eta 
gainera pertsona bat eduki behar 
dute esleitutako lan bakoitzean 
segurtasunaz arduratzeko.

Grupo ENCE taldeak azpima-
rratu egiten du arrisku bereziko 
edo kritiko gisa sailkatutako ope-
razioetan aplikatzen duen kontrol 

hurbila eta zorrotza. Horretarako 
arriskuak egiaztatzeko zerrenda 
bat du, eta horrek lantegiko mai-
la behereneko zuzendarien ikus-
karitza eta inplikazioa eskatzen 
du. 

Taldeak sendotu egiten 
du bere prebentzio zerbitzua, 
laukoiztu egiten du lan guztiak 
segurtasun arauen arabera ga-
ratzen direla egiaztatzen duten 
langileen kopurua. Hamaika lan-
gile ari dira horretan eta opera-
zio guztiak gainbegiratzen, lan-
gile guztiek norbera babesteko 
ekipoak (NBE) egokiro erabiltzen 
dituztela berresteko, eta egiteko 
bakoitzeko segurtasun planetan 
finkatutako jardunbide egokia 
garatzen dutela egiaztatzeko. 
Gainera, segurtasunaren alorre-
ko koordinatzaile bat izendatzen 
da planta bakoitzeko, eta beste 
bat mantentze sail bakoitzeko. 

Konpainiarentzat “zero toleran-
tzia” dago jardunbide ez seguruen 
aurrean. Papergintza honen pre-
bentzioa kudeatzeko politikan ezin 
onartuzkoa da modu ez zuhurrean 
jardutea edo segurtasun planetan 
finkatutako prozeduren arabera ez 
jardutea. Langile guztiek, nola ber-
takoek hala kanpokoek, beren se-
gurtasunarekin eta lankide guztie-
narekin argi eta garbi inplikatzea 
da ENCEren helburu nagusia. Eta 
horrek ahalegin berezia eskatzen 
du milatik gora langile eta jardue-
ra sorta anitzari emana dauden ia 
berrogei lantegi koordinatu behar 
direnean eta hazkunde geldi ezina 
bizi duen konpainia denean.

GRUPO ENCE TALDEAREN PLANTA
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PREBENTZIOA, EZKUTUKO 
KARTARIK ONENA

Auto-babesa bikain kudeatzera behartzen du eguneroko bisitarien etorriak, edozein larrialdi 
egoeraren aurrean nola erreakzionatu eta erantzun jakin ahal izateko

31 urte joan dira Casino 
Gran Madridek bere ateak hiri-
tarrei ireki zizkienetik. Madrilgo 
Erkidegoko lehenengo kasinoa 
da eta Europako zentro garran-
tzitsuenetakoa urteko bisitarien 
kopuruari (500.000), mahaiko 
jokoen kopuruari eta ausazko 
makinen bolumenari errepara-
tuz gero. Ateak ireki zituenetik 
17,5 milioi lagunek bisitatu di-
tuzte Casino Gran Madriden ins-
talazioak, eta urtero 100.000tik 
gora bezerok ezagutzen dituzte 
lehenengo aldiz.

Gainera Casino Gran Madri-
di leku egiten dion Gran Madrid 
(GM) Enpresa Taldeak Benalmá-
denan (Torrequebrada-Malagako 
kasinoa) eta Cartagenan (Gran 
Casino Cartagena) dauden joko 
eta aisiarako konplexuak kudeat-
zen eta ustiatzen ditu. Une hone-
tan Europako eskaintza osoene-
tako bat eskaintzen du mahaiko 
jokoetan eta ausazko makinetan, 
urtero 140 herrialdetako gutxi 
gorabehera 500.000 lagunek bi-
sitatzen baitituzte. 

2011ko maiatzaren 17an en-
presak Madrilgo Komunitatearen 
homologazioa jaso zuen online 
kasino gisa legez jarduteko; Es-
painiako lehenengo online kasi-
noa izan zen. 

Casino Gran Madridek 750etik 
gora laguni ematen die lan, eta 
pixkana-pixkana handitu egin da 
ekonomian duen eragina. Legeak 
xedaturikoa beterik, bere preben-
tzio zerbitzua du (BPZ), espeziali-
tate bi bere egiten dituena, laneko 
segurtasuna bata eta ergonomia 
eta psikosoziologia aplikatua bes-
tea. Bestalde, kanpoko prebentzio 
zerbitzua (KPZ) du itundurik FRE-
MAP prebentzio elkartearekin, osa-
sunaren zaintza eta laneko higie-
nea babesteko.

Prebentzioaren kudeaketa 
kontrolatu ahal izateko, biurteko 
ikuskapenak egiten ditu legeak xe-
datzen duenari jarraiki. Ikuskapen 
honek halako askatasuna eskaint-
zen du kudeaketa sistema bera 
modu eraginkor batez ebaluatzeko 
eta etengabe hobetzeko tresnak 
eskaintzeko. Ikuskapenekin batean 
check list direlakoak edo barneko 
kontrolak edo ikuskaritza-lanak 
egiten dira aldiro-aldiro. Konpainia-
ri berari egoera baloratzen eta egu-
nerokoan txertatu litezkeen hobe-
kuntzak ikusten laguntzen dioten 
tresna hauek sail guztietako egu-
neroko egitekoetara jasota daude, 
nola administrazioko hala mantent-
ze sailetako egitekoetara. Erakunde 
osoak ezagutzen, ulertzen eta aint-
zat hartzen du laneko arriskuen 
prebentzioaren kudeaketa.

Belén Sánchez Pinilla, Casino 
Gran Madriden Beraren Pre-
bentzio Zerbitzuaren Ardu-
raduna, elkarrizketatu dugu 
erreportaje hau egiteko
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Casino Gran Madridek ez du 
arau estandar bakar batekin ere 
lan egiten, haientzat errealitatea-
ren barne ezagutza baita lane-
rako oinarririk sendoena, eta ho-
rretarako bere jarduerari gehien 
gerturatzen zaion errealitateari 
egokitutako urratsak finkatzeko 
ahaleginak egiten baititu. Lan 
ingurune berezia denez, sentsa-
zioak eta sentsibilitateak lehenes-
ten direnez, ez dute uste finkatu-
tako arauetatik bakar batek ere 
zirrikiturik uzten dionik laneko 
eta lanerako malgutasun horri.

Hamazazpi urte igaro eta gero 
finkatutako legezko esparruare-
kin, langileek lan seguru eta osa-
sungarriaren alde eginez, konpai-
niak uste du iritsi dela laneko 
arriskuen prebentzioa lanaren 
beste atal banaezina izateko. Ho-
rrexegatik erakundeak oso garbi 
dauka langile guztiak hasiera-ha-

sieratik jakinaren gainean egon 
eta prestatu egin behar direla 
ez soilik beren lanpostuei da-
gozkien lanetan baizik eta baita 
laneko arriskuen prebentzioaren 
barne kudeaketa sisteman ere, 
beren jardueren beste atal bat 
izan behar baitu.

Bezeroekiko arretaren bikain-
tasuna da kasinoaren politikaren 
helburu estrategikoa. Konpainia 
ziur dago langileen osasuna al-
derdi guztietatik sustatuta beze-
roekiko arretaren kalitate maila 
goratzen dela. Horrexegatik, 
hain zuzen, Casino Gran Ma-
drid harro dago prebentzioaren 
alorrean jardunbide egokia bi-
deratzen duelako: auto-babesa. 
Tamalez bolo-bolo dabilen gaia 
da azken hilabeteotan, baina ez 
da kontu berria konpainiarent-
zat prebentzioaren kudeaketa-
ren ikuspuntutik. Auto-babesa 

bikain kudeatzera behartzen du 
eguneroko bisitarien etorriak, edo-
zein larrialdi egoeraren aurrean 
nola erreakzionatu eta erantzun 
jakin ahal izateko. Praktika hau 
ez da soilik langileen laneko osa-
sunari begira egiten, hedadura 
zabalagoa du instalazioetan tarte 
atsegina izaten ari diren bisitari 
guztien segurtasuna eta osasuna 
babesteko xedean. Praktika hau 
zorrotz bete behar dute erakundea 
osatzen duten alde guztiek, eta ho-
rren ondorioz arrakastari eusten 
dio konpainiak laneko arriskuen 
prebentzioaren alorrean.

CASINO GRAN MADRID
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FCC, «MEREZI DU PREBENIT-
ZEAK. HORIXE BAIETZ»

FCC Construcción enpresako kudeaketa sistema bere antolakuntzaren egituragatik nabar-
mentzen da, prebentzioaren alorrean legeak agintzen duenaz haratago egiten baitu

Iragan mendearen hasieran 
sortu zen Fomento de Obras y 
Construcciones, eta berrogeita 
lau urte geroago Construcciones 
y Contratas. Berrogeita zortzi 
urte geroago FCC sortu zen ai-
patu bi enpresak elkartu ostean. 
1992. urtea zen, eta olinpiar 
jokoen urte horretatik aurrera ez 
diote lan egiteari utzi hiritarrei 
egunero kalitatezko zerbitzuak 
eskaintzen dizkion konpainia bi-
hurtu arte.

FCC Construcción enpresa-
ko kudeaketa sistema bere an-
tolakuntzaren egituragatik na-
barmentzen da, prebentzioaren 
alorrean legeak agintzen duenaz 
haratago egiten baitu.

Prebentzio zerbitzu manko-
munatua du konpainiak, eta 
prebentzioaren alorreko lau dizi-
plinak egiten ditu bere (segurta-
suna lanean, industria-higienea, 
ergonomia eta psikosoziologia 
aplikatua eta osasunaren zaint-
za).

Enpresaren kudeaketa siste-
ma orokorrera biltzen da FCC 
Construcción konpainiako la-
neko arriskuen prebentzioaren 
kudeaketa sistema. Preben-
tzioaren kudeaketaren printzi-

pioak zehazten dituen prebentzio 
politika egiten da konpainiaren 
barruan. Prebentzioari buruzko 
berariazko prozedura du, legezko 
baldintzak eta OHSAS 18001:2007 
estandarrak ezarritakoak betetzeko 
urratsak zehazten dituena bera. Ai-
patu azken estandarrak egiaztatu-
ta dago FCC Construcción konpai-
nia.

Antolakuntza-egitura jakin ba-
tean oinarritzen da sistema, non 
lanak agintzen dituzten hierarkia 
maila guztiak neurriak egokiro 
aplikatzeko funtsezko pieza diren. 
Bilkuren eta txostenen bidez era-
gileen arteko komunikazioa bult-
zatzen da bakoitzak bere jardueran 
prebentzioa txertatu dezan eta la-
nak modu seguruan egin daite-
zen.

Enpresaren zuzendaritza nagu-
siaren mende dago, hierarkikoki, 
Prebentzio Zerbitzua; departa-
mentu nagusi bat du eta LAPean 
adituak diren goi-teknikariak, or-
dezkaritzetan lau espezialitateetan 
ari direnak berak. FCC Construc-
ción konpainiak bere osotasunean 
erantzuten die landa-lanetako be-
harrei. Lantokietan bertan, bereziki 
munta handiko egiteko garrantzit-
suak direnean, LAPean adituak di-
ren goi-teknikariak ari izaten dira.

Cristina García Hergue-
das, FCC Construcción 
enpresako Prebentzio 
Zerbitzuaren Zuzenda-
ria, elkarrizketatu dugu 
erreportaje hau egiteko.
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Gero barneko ikuskapenak 
izango dira prebentzioaren ku-
deaketa sistema osoaren ezarpen 
eta betetze maila aldiro-aldiro 
neurtu edo ebaluatuko dutenak.

Eraikuntzari emana den enpre-
sa batean arriskurik ohikoenak 
dira, batetik, era guztietako maki-
neria mugikorraren, jasogailuen, 
gailu lagungarrien eta gisakoen 
presentziatik eta erabileratik era-
torritakoak, langileari berari ez 
ezik lantegiko beste langileei eta 
baita obraz kanpoko hirugarren-
goei ere eragiten baitiete haiek. 
Eta bestetik, halako altueran lan 
egin behar izateagatik sortzen 
diren arriskuak daude. Arrisku 
hauek gutxienera eraman dai-
tezke babes kolektiboei eta langi-
leen konpromisoari esker, aipatu 
babesak eta, hala behar duenean, 
norbera babesteko ekipoak be-
har bezala erabiltzeari dagokio-
nean.

Baina gisa honetako sekto-
rean badira aipatutakoak bezain 
garrantzitsuak diren arriskuak. 
Zamak etengabe erabiltzetik eta 

garraiatzetik eratorritakoak dira 
hauek.

FCC konpainiarentzat oso ga-
rrantzitsua da lanarekin zeriku-
sia duten gaixotasunak murriz-
tea, gihar eta eskeleto arazoek 
eragindako nahasmenduei eta 
nagusiki bulegoetan gertatzen 
diren arrisku psikosozialei au-
rrea hartzea, horixe du helburu 
nagusia. 

Eta hori lortzeko agintari 
guztiek eskainitako informa-
zioan eta prestakuntzan oina-
rritzen da konpainia. Gainera 
nazioarteko irismena duen «Nire 
lanean merezi du prebenitzeak. 
HORIXE BAIETZ» leloko kanpai-
na eraman du burura, eta arris-
ku kardiobaskularrei buruzko 
osasun kanpainak abiarazi ditu 
FREMAP prebentziorako elkar-
tearekin elkarlanean.

Konpainia aitzindari honent-
zat deus ere ez da nahikoa ezbe-
harrak saihesteko. Horretarako 
garatu eta praktikan jarri dituzte 
kudeaketa sistema burura era-

mateko aplikazio informatikoak. 
Horien artean aipagarri dira PRE-
SEO, prebentzioaren alorreko tek-
nikariek obretan laneko baldintzak 
kontrolatzeko eta sistemaren beste 
dokumentazio kontu batzuk betet-
zeko erabiltzen dutena, eta GESTO 
izenekoa, dagoeneko ezinbestekoa 
enpresa-jarduerak koordinatzeko, 
azpikontratazioen alorrean preben-
tzioari buruzko araudiak betetzeko 
kontrol-lanak errazten baititu.

Baina hori gutxi balitz, FCC 
konpainiak prebentzioa gogoraraz-
ten eta sustatzen du «Premios de 
Prevención FCC» deitu sarien sorre-
rarekin, beren hiru modalitateekin: 
«Saria prebentzioaren kudeake-
tari», «Aipamena berrikuntza tek-
nikoari» eta «Aipamena norberaren 
jardunbideari».

Lanpostua leku segurua izateko 
azterketa, plangintza eta gauzatze 
ezin zehatzagoa.

DUBLINGO M50. OBRA ZIBILA. FCC CONSTRUCCIÓN
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LANEKO GAIXOTASUNEN 
ARAUDI ESPAINIARRA XX. 
MENDEAN: 
KONPONBIDEA EMATETIK 
PREBENTZIORA

Batik bat kalteei ordaina eta 
konponbidea emateko izaera zu-
ten lan-istripuen eta laneko gaixo-
tasunen alorrean XX. mendean 
onartu ziren arauek. Oso gutxitan 
hitz egiten zen prebentzioaz eta 
birgaitzeaz. Kalteak konpontzeari 
begira hainbat hobekuntza lortu 
baziren ere, aipatzekoa da, pixka-
naka-pixkanaka prebentzio ikuspe-
gia jasotzen hasi zela gure legeria, 
40. urteetatik aurrera bereziki.

Gizarte Erreformen Institu-
tuak laneko gaixotasunen ingu-
ruko lege-proiektua egin zuen 
1921. urtean, baina ez zen par-
lamentuan tramitatzera iritsi. 
1922an Istripuen Legea onartu 
zen, eta haren bidez zuhurtzia-
gabekeria profesionala sartu zen 
enpresaren erantzukizunak hart-
zen zituen arriskuen artean, eta 
Berme Funtsa finkatzeko beha-
rra ere, kaudimengabetasun pro-
fesionalen kasuetan beharreko 
kalte-ordaina egon zedin. 

1931ko Konstituzioak era 
guztietako Langileen Errepu-
blika gisa definitu zuen Espainia, 
gaixotasun aseguruaren babesa, 
derrigorrezko langabezia eta za-
hartzaroa, baliaezintasuna eta 
heriotza berdinduz.

Lan-istripuen inguruko Testu 
Bateratua onartu zen 1932. ur-
tean, 1933. urtean Dekretu bi-
dez garatu zena, istripu asegurua 
izateko obligazioa jasota. Era be-
rean, Lan-istripuen Aseguruaren 
Kutxa Nazionala sortu zen, 1908. 
urtean sortutako Prebentzio Ins-
titutu Nazionalaren mendean. 
1932. urtean bertan, Nazioarte-
ko Lan Erakundearen 1925eko 
42 Hitzarmena, Gaixotasun 
Profesionalen kalteak konpont-
zearen ingurukoa, berretsi zuen 
Gobernuak. Gobernuen, enplegu-
emaileen eta langileen arteko 
tripartidismoaren fruitu izan zen 
hitzarmen horrek kalte-ordaina 
ziurtatzera behartzen ditu si-
natzen duten lurraldeak, eta ho-
rrek berekin ekarri zuen Laneko 
Gaixotasunen lehen Legea egitea 
1936ko uztailean, zerrenda itxi 
batean oinarritua (gure eguneta-
raino iritsi da eredu hori).

Handik gutxira, zahartzaro, 
baliaezintasun eta amatasun 
aseguruak, lan-istripuen, laneko 
gaixotasunen, tuberkulosiaren eta 
derrigorrezko langabeziaren ase-
guruak handitzeko xedatu zuen 
1938ko Lanaren Foruak, guztizko 
asegurua ezartzeko bidea hartu-
rik.

HELENA MORALES DE 
LABRA

PRL. CEOE Proiektuen koor-
dinatzailea. Zuzenbidean li-
zentziatua eta Nazioarteko 
Harremanetan Diplomatua 
Comillasko Unibertsitate 
Pontifizioan (ICADE). Goi-
mailako Teknikaria Laneko 
Arriskuen Prebentzioan, La-
neko Segurtasuna espeziali-
tatean (INFOREM).

Egilea:
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Nazioarte mailan, 1944ko Fi-
ladelfiako Konferentziak esaten 
du laneko arriskuen aseguruak 
ez lukeela Gizarte Segurantzaren 
ekintza kodifikatzailetik kanpo 
geratu behar, eta 1947ko azaroko 
Gizarte Segurantzaren Amerikar-
teko Konferentziak berriro ere 
esaten du Gizarte Segurantzaren 
barruan elkartu behar direla Ase-
guru desberdinak, langilea eta 
haren familia gertagarri guztien 
aurrean babestu ahal izateko.

1947. urtean ezarri zen La-
neko Gaixotasunen Asegurua, 
1938ko Lanaren Foruaren X. adie-
razpenean jasotakoaren arabera, 
zerrenda itxiarekin, “beste gaixo-
tasun batzuk ere bazeudela eta 
lan izaera zutela egiaztatu ahala” 
eguneratu zitekeena. Era berean, 
eutsi egin zitzaion laneko gaixota-
sunaren eta lan-istripuaren artean 
zegoen kontzeptu batasunari, eta 
langilea lanean hasi aurretik, en-
presan dagoen bitartean eta baja 
ematean enpresaburuaren kontu-
ra osasun azterketak egiteko be-
harra finkatu zen. Laneko gaixo-
tasuna duen langileari enpresa 
barruan gaixotasuna eragiteko 
arriskurik ez duen beste lan bat 
emateko beharra ezarri zen hala-
ber.

1956. urtean Dekretu bidez 
onartutako Laneko Arriskuen Le-
geriaren testu bateratuak hauxe 
xedatzen du bere 55. artikuluan: 
“laneko arriskuen edo laneko 
gaixotasunen kalte-ordain oro 
erdi batean handituko da, istri-
pua, arauzko prekauzio gailurik 
ez duten, edo laneko seguruta-
sun eta higiene alorreko neurri 
orokorrak edo partikularrak edo 
gizakiak lan egiteko beharrezko 
funtsezko osasun neurriak betet-
zen ez dituzten makinetan, tres-
netan, instalazioetan edo lanto-
kietan gertatzen bada”, arau hori 
nagusitzen baita arriskuaren pre-
bentzioan.

1961eko Errege Dekretuak eta 
haren 1962ko maiatzaren 9ko 

araudiak laneko gaixotasunen 
estaldura sartu zuten istripu ase-
guruen barnean eta Lan-istripuen 
eta Laneko Gaixotasunen Kon-
pentsazio Funtsa sortu zuten.

Laneko Gaixotasunei eta Lan-
istripuengatik edo Laneko Gaixo-
tasunengatik Hildakoen ondoren-
go Baliaezintasun Handiko edo 
Umezurtzekiko Ekintzari buruzko 
792/1961 Dekretuak hauxe adie-
razten du arrazoien azalpenean: 
“Gizarte Segurantzaren, irakas-
pen-pentsamenduaren eta gizarte 
arriskuak aseguratzeko teknika-
ren bilakaeraren egungo egoera 
honetan, bat ere osatu gabe ageri 
da lan-istripu edo gaixotasun ba-
ten ondorioak konpontzeko kont-
zeptua, osasun laguntzara eta 
diru prestaziora bakarrik mugat-
zen bada. Kontzeptu hori zabaldu 
egin behar da horrenbestez, bai 
lan-istripuaren edo gaixotasuna-
ren prebentzio ekintza eraginko-
rra bideratzeko, bai istripua izan 
dutenak birgaitzeko teknika mo-
dernoa garatzeko balio dezan, 
berriro ere langile aktiboen ar-
tean sartu ahal izateko, ahal den 
neurrian bederen”.

Apirilaren 13ko 792/1961 
Dekretuaren 17. artikuluak eta 
1962ko maiatzaren 9ko Arau-
diaren 39.1 artikuluak xedatzen 
dute, osasun azterketak, diag-
nostikoak eta laneko gaixotasun 
bakoitzaren kalifikazioa arautuko 
dituzten izaera medikoko erre-
gelamendu-arauak egingo direla, 
gaixotasun horien prebentziorako 
eta legearen arabera kaltea kon-
pondu ahal izateko, eta horixe da 
1963ko urtarrilaren 12ko Agin-
duaren arrazoia.

Laneko gaixotasunen inguruko 
araudiak XX. mendearen azken 
herenean izan duen bilakaeran, 
aipatzekoak dira: 2229/1970 De-
kretua, uztailaren 9koa, Laneko 
Gaixotasunak eragiteko arriskua 
duten lanen zerrena aldatzen 
duena; 1974ko abenduaren 17ko 
Ebazpena, zenbait metal gogorren 

hautsak eragindako gaixotasunak 
indarrean dagoen koadroan sart-
zen dituena; 1977ko martxoaren 
1eko Agindua, indarrean dagoen 
laneko gaixotasunen koadroan 
hepatitis birikoa sartzen duena, 
eta bereziki, maiatzaren 12ko 
1995/1978 Errege Dekretua, Gi-
zarte Segurantzaren sisteman 
laneko gaixotasunen koadroa 
onartzen duena.

Zerrenda hori indarrean egon 
zen azaroaren 10eko 1299/2006 
Errege Dekretuaren bidez laneko 
gaixotasunen egungo koadroa 
onartu zen arte, dekretu horrek 
jasotzen baitu Gizarte Segurant-
zaren alorreko neurrien inguruko 
Akordioa, Gobernuak, sindikatuek 
eta enpresa erakundeek sinatua 
2006ko uztailaren 13an. Euro-
pako Batzordearen 2003ko irai-
laren 19ko Gomendioa jasotzen 
du akordio horrek, laneko gaixo-
tasunen zerrenda europarrari 
buruzkoa.
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LANEKO GAIXOTASUNEN 
ADIERAZPENEAN ERAGINA 

IZAN DEZAKETEN 
ARRAZOIEN AZTERKETA

Laneko gaixotasunen koadro 
berria onartu zuen eta hura ja-
kinarazi eta erregistratzeko iriz-
pideak ezarri zituen azaroaren 
10eko 1299/2996 Errege Dekre-
tuak1. Urtarrilaren 1ean hasi zen 
hura indarrean, eta indarrik gabe 
geratu zen aurreko koadroa, 
1978. urtekoa. Hura garatzeko 
aurreikuspenen artean, 4. ar-
tikuluak xedatzen du “Gertagarri 
profesionalen babesa bere gain 
hartzen duen Erakundeak (...) 
beharreko lan gaixotasunaren 
partea prestatu eta tramitatuko 
du aplikatu beharreko xedape-
nek jasotako baldintzetan”. On-
dorio horietarako, urtarrilaren 
2ko TAS/1/2007 Agindua onartu 
zen, eta hartan finkatzen da lane-
ko gaixotasun partearen eredua, 
ematen dira parte hori egiteko 
eta bidaltzeko arauak eta sortzen 
da beharreko datu pertsonalen 
fitxategia; urtarrilak 1 izan zen 
haren sarrera data ere2.

Arau hori indarrean hastean, 
enpresatik, kasu bakoitzean ger-
tagarri profesionalak estaliko 
dituen Erakunde Kudeatzailera 
edo Lan-istripuen Mutuara pasa 
da gaixotasun horiek jakinaraz-
teko betebeharra, eta jakinarazi 
aurretik, laneko gaixotasunaren 
diagnostikoa egingo du Osasun 
Zerbitzu Publikoak edo Mutua-

ren Osasun Zerbitzuak, estaldu-
ra hori zein Erakunderi dagokion 
kontuan harturik.

Bestalde, aldatu egin zuen 
laneko gaixotasunaren partea 
egiteko modua, partearen komu-
nikazio eta tramitazio prozesu 
osoa baliabide elektronikoen bi-
dez egingo zela xedatu baitzuen, 
CEPROSS Sistema3 deitutakoa 
abian jarrita. Aztertutako infor-
mazioaren arabera, honakoa da 
laneko gaixotasunen bilakaera 
2004. urtetik4 2012ko azaroa bi-
tarte (ikus 1. grafikoa).

Azaldutako informazioa azter-
tu eta laneko gaixotasunen koa-
droaren edukian 2007az geroztik 
izandako aldaketak ikusirik, ha-
lako gogoeta batzuk egin daitezke 
deklaraturiko laneko gaixotasu-
nen portaera hainbat ikuspuntu-
tatik begiratuta azaltzeko.

Kontuan izan behar da, dekla-
raturiko laneko gaixotasunen ko-
puruaren bilakaerari dagokionean, 
sindikatu erakundeek, zorrozta-
sun txikiko eta justifikaziorik gabe-
ko argudioekin, adierazi dutela la-
neko gaixotasun gutxi deklaratzen 
direla, gaixotasun profesionalen 
zerrenda berria onartze hutsare-
kin berez handitu behar balu beza-
la deklaraturiko laneko gaixotasu-

JOSÉ ANTONIO MENE-
SES DEL PESO

Lan-istripuen Mutuen Elkar-
teko (AMAT) Departamen-
tu Juridikoko zuzendaria. 
Zuzenbidean lizentziatua 
Madrilgo Unibertsitate Au-
tonomoan. Masterra Lane-
ko Arriskuen Prebentzioan. 
Espezialitatea Ergonomian 
eta Laneko Segurtasun eta 
Higienean.

Egilea:
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nen kopuruak, kontuan hartu gabe 
beste aldagai batzuek ere badute-
la eragina laneko gaixotasunen ku-
deaketan, baina badirudi horiek ez 
direla aztertu gaiak eskatzen duen 
hausnarketarekin.

Lanaren antolakuntzaren ikus-
puntutik begiratuta, azken 30 urte 
hauetan aurrerapen nabarmenak 
gertatu dira industria prozesue-
tan. Ildo horretatik, produkzio 
egiturak berak aldaketa handiak 
izan ditu azken urte hauetan 
maila guztietan; jarduera ekono-
mikoen hazkunde handiak izan 
dira hirugarren sektorean, eta be-
heraldiak izan dira, berriz, lehen 
sektoreko eta bigarren sektoreko 
jarduera ekonomikoetan. Horie-
tan langileen osasunerako kal-
tegarriagoak ziren substantziak 
eta elementuak manipulatu izan 
dira tradizioz eta horrek aldake-
tak eragin ditu gaixotzeko eretan. 
Hala bada, esate baterako, agen-
te kimikoen eraginpean egotearen 
ondorioz sortutako gaixotasunak 
genituen mende hasieran, eta 
gaur egun, berriz, era horretako 
gaixotasunek ia ez dute eraginik, 
baina gaixotzeko beste modu bat-
zuk sortu dira lana antolatzeko 
modu berriekin loturik.

Era berean, aipatzekoa da, 
azken hogeita hamar urte haue-
tan laneko arriskuen preben-
tzioaren kultura sartzen ari dela 
gure gizartean, eta gizarte mailan 
kezka sortzen duen gaia dela la-
neko osasuna. Botere publikoek 
eta enpresa esparruek bultzatu 
dute haren integrazioa, langileen 
laneko segurtasuna eta osasuna 
hobetzeko politika aktiboak ezarri 
eta bultzatuta, eta lan baldintze-
tatik etorritako arriskuen aurrean 
langileen osasunaren babes-mai-
la egokia ziurtatzen duen arau es-
parrua eraikita.

Era berean, esan behar da, 
2008. urteaz geroztik, laneko 
gaixotasunen estatistika informa-
zioa guztiz loturik eta erlaziona-
turik dagoela gure ekonomiaren 

bilakaerarekin, eta horrenbestez, 
urte horretatik aurrera testuin-
guru ekonomikoaren eta lan jar-
dueren mailen eragina zuzenean 
loturik egongo litzateke patologia 
horien estatistika portaeran.

Baina ez da bakarrik laneko 
gaixotasunen estatistika infor-
mazioaren bilakaera izan lehen 
adierazitako alderdi horiek bal-
dintzatu dutena, baizik eta beste 
aldagai batzuk ere aztertu be-
harko litzateke, osasunaren ikus-
pegitik begiratuta.

Osasunaren ikuspegitik begi-
ratuta, garbi dago 2007. urteaz 
geroztik indarrean dagoen laneko 
gaixotasunen koadroaren edukia 
handiagoa dela aurreko araudian 
jasotakoa baino, oraingoak gaixo-
tasun taldeen definizio zehatza-
goa egiten du, gaixotasunaren 
eragilearen edo ukituriko gorputz 
atalaren arabera, eta gaixotasu-
nak berak ere hobeto zehazten 
ditu, langileen laneko osasunean 
eragina izan dezaketen elementu 
eta substantzia berriak jasotzen 
baititu5.

Bereziki, esan behar da, lehen-
go koadroan ez bezala, haren E 
atalean, 6.b) puntuan ez baitziren 
patologia zehatzak espezifikat-
zen6, eta laneko gaixotasun gisa 
kalifikatzen baitzen gorputzeko 
edozein ataletako gihar edo ten-
doietako edozein gaitz; zerrenda 
berrian, gaixotasunen talde bera 
jasotzen duen 2. taldean, D letran, 
askoz ere zehatzago definitzen eta 
azaltzen dira era horretako gaixo-
tasunek eragiten dituzten patolo-
giak7, eta horrenbestez, askoz ere 
zehatzagoa da haien tipifikazioa 
laneko gaixotasun gisa.

Kontuan izan behar da, 2007. 
urtea baino lehenago nahiz data 
horretatik aurrera, era horretako 
patologia traumatologikoekin 
loturik dagoela deklaratu diren 
gaixotasunen talde handiena, eta 
horrenbestez, horiekin loturiko 
edozein aldaketak eragin nabar-
mena izango luke deklaratzen 
diren laneko gaixotasunen bolu-
menean.

Hala bada, esate baterako, 
2008. urtean laneko gaixotasun 

Figura 1
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gisa guztira itxitako parteetatik 
(10.151 parte itxi), 2 taldeko D le-
trakoak dira % 60,49 (6.140 par-
te); 2009. eta 2010. urteetan era 
horretako gaixotasunekin loturik 
zeuden guztira itxitako parteen % 
56,31 eta % 57,32; eta azkenik, 
2011. urtean, informazioa dugun 
azken ekitaldi itxia baita, guztira 
itxitako parteen % 56,38 osatzen 
dute era horretako patologiek.

Arestian aipaturiko patologia 
horiek hobeto zehazteak, eta gure 
araudiak jasotzen duen laneko 
gaixotasun kontzeptuak; hiru ele-
mentu bereizgarri hartzen baititu 
kontuan araudi horrek: besteren 
kontura egiten den lana, koadroan 
zehazten diren jardueren ondorio 
izatea eta lanaren edo jardueraren 
eta gaixotasunaren artean kausa 
lotura zorrotza izatea; eragina 
dute deklaraturiko laneko gaixota-
sunen estatistika portaeran; izan 
ere, giharretako edo tendoietako 
gaitz batek ez baditu betetzen 
laneko gaixotasuntzat hartzeko 
finkaturiko baldintzak, ezinezkoa 
izango litzateke gaixotasun ho-
rren jatorria lana dela adieraz-
tea, ordenamendu juridikoan au-
rreikusitako legezko kontzeptura 
ez delako egokitzen.

Nolanahi ere, esan behar da, 
gure araudiak berak jasotzen due-
la laneko gaixotasunen koadroa 
eguneratu eta aldatzeko aukera, 
eta hala, aukera hori aurreikusten 
du 1299/2006 Errege Dekretua-
ren 2. artikuluak, eta Enplegu eta 
Gizarte Segurantza Ministerioak, 
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Ber-
dintasun Ministerioak eta Laneko 
Segurtasun eta Osasun Batzorde 
Nazionalak osatutako Batzorde 
Teknikoak beharreko txosten zien-
tifikoa egin ondoren bideratuko 
da.

Aurrekoan oinarriturik, Batzor-
de hori izango litzateke, egokitzat 
hartzen diren azterketak gauzatu 
ondoren, laneko gaixotasunen ze-
rrendako hainbat alderdi aldatzea 
egokia den ala ez den erabakiko 

lukeena, eta zerrenda horren edu-
kia berrikusiko litzateke, baldin 
eta beharreko osasun egiaztapena 
badago, patologia jakin hori lane-
ko gaixotasun gisa tipifikatu ahal 
izateko.

12006ko abenduaren 19ko BOE.

22006ko urtarrilaren 4ko BOE

3Laneko Gaixotasunak jakinaraz-
tea, Gizarte Segurantza.

4Iturria: Lan Estatistiken Aldizka-
ria (2004 – 2006 urteak). CE-
PROSS Sistematik lortu da 2007. 
urtetik aurreko urteei buruzko in-
formazioa.

52003ko irailaren 19ko Europako 
Batzordearen Gomendioaren egi-
tura eta edukiei jarraitzen die arau 
espainiarrak; hartan Estatu Kideei 
eskatzen zaie zerrenda europarra 
sartzeko beren antolamenduan, 
zerrenda europarrean ez dauden 
hainbat gaixotasun jaso badira ere 
zerrenda espainiarrean, erradiazio 
ionizatzaileek (erradiazio ultramo-
reak) eragindako gaixotasunak, es-
ate baterako.

6Tendoi zorroen, ehun peritendino-
soen eta gihar nahiz tendoi inser-
tzioen fatigak eragindako gaixota-
sunen S Taldea.

7Honako patologia hauek dau-
de atal honen barnean: lanean 
izandako jarrera behartuek eta 
mugimendu errepikakorrek era-
gindako gaixotasunak, tendoi zo-
rroen, ehun peritendinosoen eta 
gihar nahiz tendoi insertzioen fa-
tigak eta inflamazioak eragindako 
gaixotasunak; sorbalda: errotado-
re multzoaren patologia kronikoa; 
ukalondoa eta besaurrea: epikon-
dilitisa eta epitrozielitisa; esku-
muturra eta eskua: hatz lodiko 
abduktore luzearen eta estentsore 
laburraren tendinitisa (T. De Quer-
vain), tenosinobitisa, hatz esteno-
santea (hatza kako moduan) lehen 
hatzeko estentsore luzearen teno-
sinobitisa.

8Zerbitzua besteren kontura 
emateko ezaugarriaren salbues-
pen gisa, kontuan izan behar de 
2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, 
indarrean hasi zela 1273/2003 
Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, 
Langile Autonomoen Erregimen 
Berezian sartutako langileen ger-
tagarri profesionalen estaldura 
arautzen duena, eta horrenbestez, 
gaixotasun profesionalak izan dit-
zakete norbere kontura lan egiten 
dutenek ere.



GURE ERAKUNDEEN EKINTZAK

CEOE-CEPYME CANTABRIAREN LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIORAKO AHOLKU-

LARITZA ZERBITZUAREN JARDUERAK

Laneko Arriskuen Prebentzio-
rako Aholkularitza Zerbitzuak, 
“Laneko Segurtasun eta Osasune-
rako Estrategia Kantabriarrerako” 
funtsezkoa den enpresaren egu-
neroko kudeaketan prebentzioa 
sartzeko balioa nabarmendu du 
bere egitekoan.

Enpresa-ehunaren sentsibili-
zazio kanpainak dira beste alder-
dietako bat, Komunitateko irra-
tietan eta argitalpenetan egiten 
diren jakinarazpenen bidez. www.
prevencionyempresa.com web 
orria du laneko arriskuen preben-
tziorako jardunbide egokiak za-
baltzeko lanerako.

Instituzio harremanei dagokie-
nean, Laneko Osasun eta Segur-
tasun Kontseilu Kantabriarraren 
arau-garapenean eta jardueretan 
eta CEOEren lan taldeetan hart-
zen du parte zerbitzuak.

«TUTORIZAZIOA»

2010eko bigarren seihilekoan 
sortu zen Tutorizazio programa 
enpresaren eguneroko kudeake-
tan prebentzioa sartzeko xedean, 
Laneko Segurtasun eta Osasune-
rako Estrategia Kantabriarraren 
eta Laneko Segurtasun eta Osa-
sunerako Estrategia Espainiarra-
ren (EESST) helburuen ildotik. 

337/2010 Errege Dekretuaren 
onarpena zela-eta, enpresek be-
ren baliabideen bidez prebentzio 
lanak beren gain hartzeko baldint-
zak aldatzen baititu hark, CEOE-
CEPYME Cantabriak jarduera-ildo 
bat zabaldu zuen mikropymesent-
zat, eta laguntza teknikoa eskaini 
zien prebentzioa kudeatzeko hau-
tua egin zuten enpresaburuei.

Beharreko maila eta ezagutzak 
dituzten enpresaburuekin hasten 
da jarduera. Horrelakorik ezean, 
beren enpresetan prebentzioaren 
kudeaketa lehen aldiz beren gain 
hartu nahi dutenei aurrez aurre 
prestakuntza eskaintzen zaie La-
neko Arriskuen Prebentzio alorre-
ko oinarrizko ikastaroekin.

2010ean 9 ikastaro egin ziren, 
eta 114 lagun joan ziren haietara, 
enpresaburuak ia gehienak, eta 
batzuetan, zeregin horretarako 
aukeratutako langileak. 2011. ur-
tean 15 ikastaro antolatu ziren, 
Komunitate osoan banaturik, eta 
144 lagun joan ziren haietara.

Behin prestakuntza jaso eta 
beren enpresetan Laneko Arris-
kuen Prebentzioaren kudeaketa 
beren baliabideez ezarri ondoren, 
hainbat bisitaldi egiten dituzte 
CEOE-CEPYME Cantabriako Lane-
ko Arriskuen Alorreko goi-mailako 
teknikariek, Prebentzio Plana be-
tetzearekin eta inplementatzea-
rekin loturik beharreko aholkuak 
emateko.

2012. urtean, eta CEOE-
CEPYME Cantabriak gauzatu-
tako proiektu gisa eta Laneko 
Arriskuen Prebentziorako Funda-
zioaren Ekintzen barnean, hilero 
aldizkariak egiten ari dira enpre-
saburu turorizatuentzat beren 
enpresetan LAP sartzen jarrait-
zeko lagungarriak diren gaiak eta 
informazioa lantzeko. Prebentzio 
Planeko gai bat lantzen da hilero, 
eginiko kontsulten adibideekin, 
LAPen alderdi puntualen berri 
ematen da, hainbat komunikabi-
detan ateratako berriak agertzen 
dira eta erabilgarriak izan dai-
tezkeen bideo, liburu eta aba-

rren berri ematen da. Legeriaren 
berrikuntzen eta enpresetako 
prebentzio politiketan dituzten 
inplikazioen berri ematen da ha-
laber. Aldizkari hori posta elektro-
nikoz bidaltzen zaie enpresaburu 
tutorizatuei, eta Web orriaren bi-
dez ere sar daiteke hartan.

Bere argitalpen lanean, Can-
tabria Empresarial aldizkaria 
argitaratzen du CEOE-CEPYME 
Cantabriaren LAP alorreko Aho-
lkularitza Zerbitzuak, eta baita 
prebentzio alorreko intereseko 
beste dokumentu batzuk ere, esa-
te baterako:

•  Prebentzio  alorreko  oinarri-
zko dokumentazioa.

•  Laneko  Arriskuen  Preben-
tzioa. Esku-eskailera.

•  Enpresan  prebentzioa  nor-
bere baliabideekin bultzatzeko 
araudien berrikuntzen ingu-
ruko foiletoa, CEAT-Cantabria-
ren laguntzarekin.

•  Lanpostuaren  diseinu  ergo-
nomikorako gida.

Ekintza horiekin batera, doa-
neko kontsulta zerbitzuek enpre-
saburuei arreta eskaintzen die 
laneko arriskuen prebentzioa au-
rrera eramateko, eta baita alor 
horretan behar diren beste alder-
di guztietan ere.
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LANEKO SEGURTASUNAREN ETA 
HIGIENEAREN INGURUKO ARAUDI 
GOGOANGARRIAK ESPAINIAN (IV)

ERREGIMEN BERRIKO 
AZKEN DENBORALDI 
ARAUEMAILEA

Garai garrantzitsua izan zen 
Espainiako ekonomiaren eta 
industriaren desarrollismoan. 
Konpondu gabeko arazoa izaten 
jarraitzen du Laneko Arriskuen 
Prebentzioak. Badago arau errefe-
rente bat denboraldi honetan, “La-
neko Higiene eta Segurtasun Plan 
Nazionala” bultzatu eta onartzeko 
ekimena, hain zuzen ere.

Plan Nazionala lehen urrat-
sa izan zen 1970. urtean Lane-
ko Higiene eta Segurtasuneko 
Kontseilu Nagusia sortu ondoren, 
eta Gizarte Segurantzaren ins-
tituzio gisa eratu zen eta azter-
keta estatistikoak, ekonomikoak 
eta psikosozialak egitea zen bere 
lana, beste zeregin batzuen ar-
tean.

1960ko azaroak 30: Jardue-
ra Gogaikarri, Osasungaitz, Kal-
tegarri eta Arriskutsuen araudia 
onartu zen.

1961eko apirilak 13: Laneko 
gaixotasunen konpentsazio Fon-
doa, diagnostikoa eta kalifikazioa 
eta Lan-istripuengatik edo Lane-
ko Gaixotasunengatik Hildakoen 
ondorengo Baliaezintasun Han-
diko edo Umezurtzekiko Ekintza 
antolatu zen.

1961eko abenduak 7: Lan-
gabezia Asegurua aplikatzeko 
Arauak atera ziren.

1961eko abenduak 7: Jardue-
ra Gogaikarri, Osasungaitz, Kal-

tegarri eta Arriskutsuen Araudia 
(2414 Dekretua).

1962ko ekainak 23: Lehergai-
luen alorreko Meatze eta Meta-
lurgia Poliziaren Araudia onartu 
zen.

1963ko urtarrilak 12: Laneko 
gaixotasunak onartu, diagnos-
tikatu eta kalifikatzeko osasun 
arauak.

1966ko apirilak 21: Gizarte 
Segurantzaren Oinarrien Legea-
ren Testu artikulatua.

1967ko urriak 13: Arau be-
rriak lanerako ezintasun iraganko-
rraren prestazioa aplikatzearen 
inguruan, Erregimen Orokorrean 
daudenean Lan-istripuen berri 
ematera behartuz enpresak.

1968ko abenduak 17: lan-is-
tripuen eta laneko gaixotasunen 
inguruko araudi berria.

1969ko irailak 22: Lan-istri-
puaren Partearen eredu ofiziala 
onartu zen. 

1970eko apirilak 7: Gizarte 
Segurantzaren Zuzendaritza Na-
gusiari Laneko Higiene eta Segur-
tasun Plan Nazionala egiteko es-
katzen dion Ministerio Agindua. 

1970eko maiatzak 16: Gi-
zarte Segurantzako Erregimen 
guztietara zabaldu zen Laneko 
Arriskuaren Partea jakinarazteko 
obligazioa. 

1970eko abuztuak 20: Emaku-
mearen Lan Eskubideak (2310 
Dekretua). 

1970eko irailak 12: Laneko 
Higiene eta Segurtasun Kontseilu 
Nagusia sortu zen. 

1971ko martxoak 9: Lane-
ko Higiene eta Segurtasun Plan 
Nazionala eta Laneko Higiene 
eta Segurtasuneko Batzorde Pro-
bintzialak organo aholku-emaile 
gisa sortzea onartu zen. 

1971ko martxoak 9: Laneko 
Segurtasun eta Higieneko Orde-
nantza Nagusia onartu zen. 

1973ko urriak 26: Laneko 
gaixotasunaren definizioa eta 
partea. 

1974ko maiatzak 17: Langi-
leen babes pertsonalerako ba-
liabideen homologazioa arautu 
zen.

1974ko maiatzak 28: Lan 
Ministerioari eskatu zitzaion La-
neko Arriskuen eta Laneko Gaixo-
tasunen estatistikak egiteko, 
Estatistika Institutu Nazionalak 
egin beharrean. 

1974ko maiatzak 30: Gizarte 
Segurantzaren Lege Orokorraren 
testu bateratua onartu zen.

1975eko uztailak 1: Landako 
Lanaren Lan Ordenantza.
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HITZ-GURUTZATUAK
Jarraian irakurriko dituzun definizioetatik abiatuta bete itzazu hitzez zuriz dauden laukitxoak

Gaixotasun profesionalez arduratzen 
den prebentzio espezialitatea, gait-
zak eragiten dituzten kutsatzaileak 
laneko inguruan bertan kontrolatzen 
dituena.
Bibratzeko ekintza eta ondorioa.
Arretaz aztertzea aurretik aztertutako 
arazo edo gorabehera baten zioa, era-
gindako efektuak aldatzeko.
Substantzia jakin batzuk, esate ba-
terako gasak, lurrinak, partikulak eta 
beste, nahita edo nahi gabe xurgatu.
Gaixotasun bat sendotzeko edo arint-
zeko erabiltzen diren bitartekoen 
multzoa.
Esparru itxi batean airea mugiarazte-
ko ekintza eta ondorioa.
Antzeman, nabaritu, detektatu.
Tenperaturari eusten dio.
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HIZKI-ZOPA
Bila itzazu hizki-zopa honetan gaixotasun profesionalei erreferentzia egiten dieten 7 hitz:

Saihestu

Ondorioa

Babesa

Arriskua

Prebentzioa

Osasuna

Segurtasuna
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HITZ-JOKOAK

PREBENTZIO SUDOKUA
Bete ezazu 9x9 gelaxkako koadro osoa, errenkada, zutabe eta 3x3 lauki guztietan norbera babesteko ekipo 
bakar bat ere errepikatu gabe.
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AURREKO ZENBAKIKO HITZ-JOKOEN SOLUZIOAK
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1.- Kaskoa

2.- Eskularruak

3.- Betaurrekoak

4.- Lanjantzia

5.- Botak

6.- Pantaila

7.- Uhalak

8.- Belarribabesa

9.- Maska
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