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OSALAN - 
LANEKO 
SEGURTASUN 
ETA 
OSASUNERAKO 
EUSKAL 
ERAKUNDEA 
ETORKIZUNEKO LAN ERRONKEN 
AURRERA BEGIRAKO 
AZTERKETA 
 

Honako premisa hauetatik abiatuko gara: 

- kalitatezko lan bat lan seguru bat da 
- ez da soilik lan merkatua aldatu; tokia, enpresa-egiturak, 

inguruabarrak eta baldintzak, eskaera, enpresentzako 
zerbitzuak, logistika edo mantenua, makineri edo segurtasun 
elementuak eta babesa ere aldatu dira 

- lan arriskuek ez dute mugarik eta horiek saihesteko diziplina 
zientifikoek eboluzionatu egin dute ere 

- langileak, jardueraren erdigune gisa: gora egin du langileen 
adinak, edo emakumea lan merkatuan sartzea, edo 
pertsonen arteko harremanen dinamismoa 

OSALAN – 
LANEKO 
SEGURTASUN 
ETA 
OSASUNERAKO 
EUSKAL 
ERAKUNDEA 

1993an sortua, orain 
ospatzen ari garen 25 
urteko ibilbidean zehar, 
honakoa, laneko arriskuen 
prebentzioaren arloan 
OSALANek antolatzen 
duen Nazioarteko 4. 
Biltzarra da. 

190 langilerekin eta 14 
milioi euro baino 
gehiagoko 
aurrekontuarekin, 11.000 
pertsona baino gehiago 
bertaratu dira erakundeak 
antolatu dituen 80 ekitaldi 
zientifikoetara (biltzarrak, 
jardunaldiak, mintegiak eta 
tailerrak). 

OSALANen arabera, XXI. 
mendeko prebentzioa: 

- enpresa 
sektorean, 
produkzio-
errealitate berrien 
eta prebentzio-
praktiken 
zerrenda 
honetara egokitu 
behar da 

- lanak eragindako 
osasun-kalteen 
adierazpenak 
(aurreko 
mendean 
ohikoagoak 
zirenak) 
desagertzera 
bideratutako 
prebentzio 
neurriak 
bultzatzen saiatu 
behar dugula 
ahaztu gabe. 
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Nazioarteko IV. Biltzarrean prebentzio-diziplina guztietako gaiak landuko dira, jadanik 

hemen dagoen lan munduan arriskuak prebenitzeko puntako ikuspegi bat ematen saiatuz. 
Hala, segurtasuna edo industria higienea, ergonomia eta psikosoziologia eta laneko 
medikuntzak aldibereko lan-saioen esparrua osatuko dute, besteak beste, honako arlo 
hauetan: 
 
 
 

- Globalizazioa eta lan arriskuen prebentzioa. 
- Lan-bizitza seguru, osasuntsu eta emankor baterako praktikak. 
- Generoa eta lan arriskuen prebentzioa. 
- Industria higienerako erronka berriak. 
- Osasun-informazio sistemak. 
- Arrisku psikosozialak. 
- Prebentzio-zerbitzuak. 
- Desgaitasuna eta lan arriskuen prebentzioa. 
- Laneko minbizia. 
- Prebentzioaren bilakaera denboran zehar. 
- Lan osasuntsua – Bizitza osasuntsua. 
- Ebidentzia zientifikoaren balorazioa. 
- Ergonomia. 
- Gizarte eragileen rola prebentzioan. 
- Basozaintza; lehen sektorea. 
- Teknologia berriak, aldaketa klimatikoa eta lan arriskuak. 
- Adina eta lan arriskuen prebentzioa. 
- Lan osasuneko alderdiak. 
- Prestakuntza-esperientziak. 
- Lana sistema adimenduen mundu batean. 
- 4.0 eraikuntza. 
- Gizarte, berrikuntza eta lan arriskuen prebentzioa. 
- Arrantza; lehen sektorea. 
- Makinen segurtasuna. 
- Laneko istripuen mutualitateen prebentzio-ardura (MATEPS) 

 
 

Arartekoaren kargurako inaugurazio-hiltzadi batekin, Estatuko zein Holanda, 
Belgika, Irlanda, Dinamarka, Alemania, Finlandia, Frantzia, Italia, Israel, Brasil, Britainia 
Handia o Kanadako laurogeita hamabost (95) aditu baino gehiago izango dira ezagutza-
arlo desberdinetan ekarpen zientifikoen arduradunak. 
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Gainera, talde txikietan, tailer praktikoak programatu dira honako gai hauen inguruan: 
 

- Pertsonen mobilizazioa ikuspuntu ergonomikotik 
- Prebentziozko jarduerari aplikatutako teknologia berriak 
- Lanpostuetara eta birbaloratze-metodologiara egokitzea 
- Suhiltzaileen entrenamendua, errealitate birtualaren bidez portu-eszenatokietan 
- Adina desgaitasun gisa 
- Barne komunikazioa eta lidergoa 
- Laneko bide-segurtasuna 

 
 
 
Stand zerrenda garrantzitsu bat ere jarriko da, hainbat erakunde publiko eta pribatu, 
ekipoen fabrikatzaileak, NBE hornitzaileak eta abar ordezkatzeko. Stand horietan, azken 
teknologien bidez industria-ekipamendu konplexuak erabiltzeko simulagailu berritzaileak 
aurkeztuko dira. 
 
Ahozko eta idatzizko komunikazioak aurkeztea aurreikusten da. Oraingoz, ehun 
proposamen baino gehiago egin dira eta, era berean, OSALANek, Medikuntza Zientzien 
Akademiak eta Lan Medikuntzaren Euskal Elkarteak ehun argitalpen berri baino gehiago 
egin dituzte. 
 
Bestalde, hainbat gizarte- eta kultura-ekitaldi egingo dira eta MUTUALIA sariak banatuko 
dira (bertan izango da Iñigo Urkullu lehendakaria). 
 
 
 
 

Laster inskripzoei buruzko informazio zehatza eskura 
egongo da gure web orrian. 


