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EAEko herritarren artean maizkoa izaten da pentsatzea Osalanen jarduera lan-istripuak eta 

lanbide-gaixotasunak ikertzea eta estatistikak egitea baino ez dela. Baina Osalan hori baino 

askoz gehiago da, urtero egiten dituen kudeaketa-balantzeetan ikusten denez. Hala, gizartetik 

hurbil egoten jarraitzeko asmoz, hona hemen berriki argitaratutako 2017ko balantzearen 

laburpena.

Helburu orokorrak 4 ardatz hauetakoak dira:
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3. ARDATZA

4. ARDATZA
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2017ko
KUDEAKETAREN
BALANTZE-TXOSTENA

Kontzeptu honetan sartzen dira kontzientziazio eta sentsibilizazioko jarduerak eta eragileen 

inplikazioa eta elkarlana.

Arlo honetan enpresa, administrazio publiko, sindikatu eta prebentzioko erakundeen artean es-

perientzia, ezagutza eta praktika onen trukea sustatzeko, 2017. urtean Osalanek parte hartu du 

lan-arriskuen prebentzioko (LAP) praktika onei buruzko ekitaldi eta topaketetan.

1. ARDATZA
LAN-ARRISKUEN 
PREBENTZIOAREN KULTURA
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Biltzarrak

Azoka

Sinposioak

Lantaldeak

Horretaz gain, hainbat motatako zabalkunde-jarduera sustatu ditu. 

• 13 prestakuntza-jarduera antolatu ditu. 

• Laguntza eman du kanpoko 23 ekitalditan.
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• Sentsibilizazioko bi kanpaina.

1. “Egizu lan-segurtasuna zure bizitzaren parte”. 

2. “Prebentzioaren alde egin dezagun”.

Horrekin batera, Osalanek:

• Laneko segurtasun eta osasunari buruzko VII. Ikastaroa antolatu du, EHU/UPV-ren 

Udako Ikastaroen barruan; 13 hizlari eta 100 pertsona baino gehiago bertaratu dira.

• EHUko Laneko Segurtasun eta Osasuna Unibertsitate Masterrean ikastorduak eman ditu.

• Lan Arriskuen Prebentzioaren (LAP) prestakuntza sustatu du ume eta gazteen artean:

1. Lanbide Heziketako 8 zentrotako 274 ikasle hartu ditu Bizkaiko lurralde-

zentroan.

2. Ikasleen prestakuntzarako ADI proiektua babestu du eta jarduerak egin ditu 

LHko 5 zentrotan, eta 13 prestakuntza-espezialitatetako 400 ikasle baino ge-

hiago bertaratu dira.
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3. LAP Lanbide Heziketako praktiketan txertatzeko lan egin du.

4. GAZTEPREBEN mikrogunea eguneratu du prestakuntza-zabalkundeko material 

berriekin, eta ia-ia 3.000 bisita eta 1.400 deskarga baino gehiago eduki ditu.

Horretaz gain, Osalanek zabalkundeko materiala sortu du, bereziki ETEei, langile autonomoei eta 

beharrizan bereziak dituzten pertsonei zuzenduta, eta prestakuntzaren eskaintza sendotu du inter-

net eta komunikazio teknologia berrien erabilerarekin. 

Hala, bada, Osalanek bere web korporatiboa abiarazi du, eta interneten web horren presentzia eta 

sare sozialen elkarrekintza sustatu du, mikroguneak txertatuta. Horren ondorioz, 420.000 saio eta 

260.000 erabiltzaile baino gehiago lortu dira; hau da, iaz baino % 25 gehiago.

OSALANEN WEB BERRIA

Azkenik, gizarte-eragile eta herritarren presentzia asko handitu da webean, sare sozialetan eta 

app-etan, hona:

420.000 Saio

260.000 Erabiltzaile

% 25eko igoera

1.006 follower berri
TWITTER OSALAN

66.000 ikustaldi gehiago 
YOUTUBE OSALAN

48.000 ikustaldi gehiago
YOUTUBE ITSASPREBEN
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2. ARDATZA
LAN-ARRISKUEN ETA LAN-SEGURTASUNARI 
BURUZKO EZAGUTZAK SORTU ETA 
HEDATZEA

2017an Euskadin erregistratu diren lan-istripuak

Hau da, zalantzarik gabe, erakundearen alderdi ezagunena Helburua da lan-istripuen eta gaixo-

tasun profesionalen arrazoiak aztertzea, prebentzio-neurriak gomendatzeko.

2017an, 228 istripu traumatiko eta ez-traumatiko aztertu dira.

• Osalanek EAEn gertatu diren istripu traumatikoen (istripu hilgarriak, istripu larriak eta 

oso larriak) % 100 ikertu du. 

• Istripu hilgarrien artean sailkatutako istripu ez traumatikoen % 100 ere ikertu du.

Datuei dagokienez, 2017ko istripu-kopurua 2016koa baino % 6,6 handiago izan da, neurri batean, 

istripu arinen ondorioz; hau da, 2017ko 33.564 istripuetatik, 33.333 istripu arinak, 199 istripu la-

rriak eta 32 istripu hilgarriak izan dira.

2017an, gertatu diren istripu hilgarrien kopurua % 20 jaitsi da (2016an 40 istripu eta 2017an 32 

istripu). 

33.564 istripu erregistratu dira 

Arinak: 33.333 Larriak: 199 Hilgarriak: 32

2017
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Gaixotasun profesionalak eta CMD

Ezagutza sortzea

1.365 istripuk baja eragin dute, eta 1.557 istripu 

bajarik gabeak izan dira, hau da, 2016an baino % 14,9 

gehiago. Horren arrazoia izan daiteke, neurri batean, 

behintzat, Osalanek lan-osasuneko datuen informazio-

sistema sendotu eta hobetu duela, lanak osasunean 

eragiten dituen kalteen garrantzia eta hedadura hobeto 

ezagutzeko. Horrela, 2017an lan-osasuneko datuen 

informazioaren gutxieneko datu-multzo sistema , GMD, 

abiarazi da, eta dagoeneko EAEko prebentzio zerbitzuen 

% 77k eskatu du sistema horretan sartzea.

Ezagutza sortzeari dagokionez, 2017an Osalanek lan-arriskuen prebentzioari buruzko azterlanak 

garatu ditu, gutxi aztertu diren sektoreetan, esaterako, lehen sektorean, bai eta teknologia eta 

material berriei lotutako arrisku ez oso ezagunei buruzko azterlanak ere. Ikerketak arlo hauetan 

egin dira:

• Txandakako lanaren prebentzioko kudeaketa.

• Tindategietako arrisku kimikoari buruzko azterlana.

• Nekazaritza eta basogintzako sektoreetako istripuen arrazoiak.

• “Adina eta lana” eta “osasun mentala eta lan-baldintzak” erlazioen analisia.

• 2017an diagnostikatu diren lan-minbizien jarraipena, eta ustez amiantoaren aurreko 

esposizioa izan duten langileen fitxategiaren jarraipena (897 kasu berri 2017an).

1.
36

5

1.
55

7

GAIXOTASUN PROFESIONALAK

Bajarekin

Bajarik 
gabe

Datu informazio zerbitzu honek, lan-jatorriaren susmopeko patologien sarrera sendotzen du, gaur 

egun ustezko lan-gaixotasunak jakinarazteko bide ofiziala izanik.
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Prestakuntza eta arreta

Osalanek, bere funtzioen barruan, jarduera hauek ere egin ditu:

• Prebentzioko 1.223 eskuorderi oinarrizko prestakuntza 

eman die.

• Prebentzio zerbitzuetako osasun langileen formakuntzan 

sakondu du, lantalde honentzat eratutako Etengabeko 

Formakuntza Egitasmoaren barruan, 7 tailer eta 415 pert-

sona trebatu direlarik.

• Enpresa eta lantokietan bisitak egiteko kanpainak disei-

natu eta egin ditu, lan-baldintzei eta LAPen kudeaketari 

buruzko aholkularitza emateko. Kanpaina horren ondo-

rioz, 1.485 bisita egin dira eraikuntza-obretan eta 229 bi-

sita lantoki berrietan, lehen sektorean (31 zentro), indus-

tria-sektorean (67) eta zerbitzuetan (131).

• Kanpainak fase desberdinetan daude (silizea galdategie-

tan, diruz lagundutako ekipamenduen berrikusketa, neka-

zaritzako sasoikako langileak, traktorearen erabileraren 

LAP, bide-segurtasuna, arrisku psikosozialen prebent-

zioa...), eta aholkularitza eta kontroleko 876 jarduketa 

egin dira enpresetan.

• Enpresen, langileen eta prebentzioaren arloko erakundeen 

hainbat kontsulta jaso dituzte (1.660 kontsulta telefonoz, 

155 aurrez aurre eta 79 Zuzenean zerbitzuan) Osalanen 

eskumenei buruzko laguntza teknikoa eskatzeko.

Prestakuntza 
prebentzioaren arloko

eskuorderi
1.223

Tailer

Pertsonak jaso dute 
prestakuntza

7

415

Aholkularitza eta 
kontroleko jarduketa

876

Eraikuntza-obretan

BISITAK

Lantoki berrietan

1.485

229

Telefonoz

Aurrez aurre

Zuzenean zerbitzuan

1.660

155

79

KONTSULTAK

Industriako Higiene Laborategian, 12 prebentzio zerbitzutako laginen 2.439 zehaztapen analitiko 

egin dira, eta 170 kanpo-txosten, 10 barne-txosten eta kalitate-kontroleko 39 txosten egin ditu.
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3. ARDATZA
LAN ARRISKUEN 
PREBENTZIOAREN KUDEAKETA

Helburua da tresnak egin eta ezagutaraztea, enpresetan, (ETEetan, batez ere) prebentzioko jar-

duerak egitea erraztu dezaten. 

• Sektore hauei bereziki ekin zaie: itsasoaren eta arrantzaren sektorea, txandakako lana, 

trenbide-azpiegiturak, eraikuntza-lanak, zaraten aurreko esposizioa, produktu fitosani-

tarioen erabilera segurua...

• Prebentzioaren arloko zerbitzuen osasun-jarduerei dagokienez, Osalanek 218 txosten 

egin ditu instalazioak ezartzeko, funtzionamendurako, aldatzeko, berriztatzeko edo 

eteteko baimenak emateko, eta horretaz gain, ofiziozko 30 txosten, lankidetzako 11 

txosten eta laguntza farmazeutikorako 12 eskaera.

• Ekoizpen-ekipamenduen modernizazioa sustatzeko, iaz Osalanek 239 enpresa bisitatu 

eta 302 lantalde ikuskatu zituen; gainera, 67 enpresaren jarraipena egin du diruz lagun-

dutako 80 ekiporekin.

• Azken finean, lan-baldintzak hobetzea helburu duen jarduera Osalenek sektore hauetan 

egindako kanpainetan islatu da:

1. Eraikuntza.

2. Lehen sektorea (arrantza, basogintza, abeltzaintza eta nekazaritza eta 

elikadura).

3. Industria.

4. Etxeko langileen kolektiboa.

5. Osasun arloa 



| 10 | 

2017ko
KUDEAKETAREN
BALANTZE-TXOSTENA

Sektore guztietan, langile autonomoen lan-baldintzak hobetzea izan da lehentasu-

nezko helburuetako bat.

Osalan etengabe saiatzen da arriskuen prebentzioa enpresen kudeaketaren barruan 

sartzen, eta, horretarako, enpresek LAPen jarduerak berezko baliabideekin berenganat-

zea proposatzen du, batez ere, arrisku handieneko sektoreetan (eraikuntza eta lehen 

sektorearen adarrak). Bestalde, Osalan enpresa-jardueren koordinazioan esku hartzen 

saiatzen da, bereziki azpikontratazio kasuetan.
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4. ARDATZA
ADMINISTRAZIO 
PUBLIKOAK

Kasu honetan, 2015-2020ko Osasun eta Lan Segurtasunaren EAEko Estrategia garatzen laguntzea 

da helburua.

LAP obra publikoetan eta azpiegitura handietan sartzen sustatu da (Eusko Jaurlaritzaren, 

aldundien eta beste erakunde publiko batzuen baterako 58 bisita egiaztatu dira) eta Osalanek 

laguntza teknikoa eman die agintaritza judizialari eta lan eta osasun arloko agintaritzei.

• Amiantoa duten materialak kentzeko 603 lan-planen berri eman du.

• Gaixotasun profesionalei buruzko 8 txosten egin ditu, agintaritza judizialak eskatuta.

• 7 salaketa izapidetu, 27 akta idatzi, eta 15 txosten egin ditu Lan Osasunaren Unitatetik.

• 313 txosten egin ditu, Eusko Jaurlaritzaren sail eta organismoek eskatuta.

• Laguntza teknikoa eman dio Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari, txostenak 

eginez —adibidez, amiantoaren aurreko esposizioa izan duten langileei buruz—. 

Zehazki, Osalanen Arlo Teknikoak 203 txosten egin ditu, eta Lan Osasunaren Unitateak 

290 txosten.

Azkenik, herritarrentzako arreta-prozesua hobetzeko eta kanpoko kontsultei erantzuteko helburuz, 

prozedura bat ezarri du Osalanek, eta postontzi bi jarri ditu webgunean, herritarrek zuzenean egin 

ditzaten LAPi buruzko kontsultak. 
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LAPen inguruko ezagutza hedatzea

Eragile publiko eta pribatuen arteko elkarlana

Prebentzio-ekintzaren kalitatea 

Ikerketa eta berrikuntza

Lan-baldintzak hobetzea

Txosten honetan esandako guztia, xehetasunak badira ere, erakusten du Osalanek 

mota desberdinetako ekintzak biltzen dituela, laneko segurtasun eta osasunaren arlo 

zabalari ekiteko.

Horiek guztiek osatzen dute Osalan, eta dena ideia erraz batean laburbiltzen da: 

Istripu guztiak aurrez ikusi behar eta aurrez ikusi ahal dira, eta 
pertsonen osasunerako kaltegarria ez den lana da etikoki lan 
jasangarri bakarra da; beraz, osasunari inolako kalterik eragiten 
ez dioten lanak diseinatzeko eta mantentzeko estrategia baten 
erdigunean kokatu behar dira pertsonak. Guztiz sinetsita gaude.


