FAKTORE PSIKOSOZIALAK JARDUNALDIA: “OSASUNA ETA
ONGIZATEA”
Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 19a

ZUZENDARI NAGUSIAREN HITZAK

Egun on guztioi,
Zinez pozgarria da niretzat

faktore psikosozialei buruzko

jardunaldi honi hasiera ematea, PRL Innovación elkarteak
antolatua OSALANekin lankidetzan.
Hasieratik hastearren, zeri deritzogu arrisku psikosozialaren
faktoreak edo laneko estresaren iturriak?

Bada, diren lan-

baldintzek ahalmena dutenean langileei kalte psikologikoa,
fisikoa edo soziala eragiteko.

Egoera horrek mekanismo

psikologiko eta fisiologikoen bitartez eragin dezake langilearen
osasunean zein egiten duen lanean. Faktore psikosozialak dira,
beraz, lanean diren baldintzak eta ez langileak berak dituen
ezaugarriak.
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Ez da batere erraza arrisku psikosozialen zerrenda bat egitea,
askotariko faktoreak egon baitaude: Lan-erritmoak, txandak,
aukera handirik eza lanean, erabakiak hartzeko orduan partehartze eskasa, lantalde desegokiak, argitasun eza, gehiegizko
zarata, pertsonen arteko gatazkak, lan kontratuan segurtasun
falta…
Ez da hutsaren hurrengoa eskuartean duguna: Europako Arrisku
Behatokiak argitaratu dituen datuen arabera, hain arrunta dugun
gripea moduko gaixotasun baten ondoren, estresa dugu lanera ez
agertzeko eta laneko baja hartzeko arrazoi nagusia, Europan %50
eta %60 dira galdutako lanegunak.

Horrek urtero gutxi

gorabehera 20.000 milioiko gastua dakarkio Europar Batasunari,
kontuan hartuta galdutako lanorduak bai eta osasunarekin lotura
zuzena duten kostuak ere.
Arazo horren jakitun, OSALANek urteak daramatza prebentziozko
diziplina bat lantzen. Erakundearen helburu nagusietariko bat
dugu

gizarte

psikosozialak

osoa
ere

kontzientziatzea,
prebenitu

ulertarazteko

daitezkeela

eta

arrisku

horretarako,

bestelako alderdiei, -higienikoak, ergonomikoak edo segurtasunneurriak- ematen diegun prebentziozko tratamendu berbera
eman behar diegula; hau da, arriskuak identifikatu, neurtu,
lehentasunaren arabera sailkatu, prebenitzeko ekintzak diseinatu
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eta ezarri, eta haien eraginkortasun-maila ebaluatu.

Egite

horretan

dugu:

Erakundea

egiten

ari

den

lana

handia

prebenitzeko protokoloak eta praktika onak eta gatazkak nola
konpondu lantzeko tailerrak egin ditugu prebentzio-ordezkarien
parte-hartzearekin;

gai honi buruzko gidak eta protokoloak

prestatu eta editatu ditugu, besteak beste, “Arrisku psikosozialen
mapa

EAEn”,

“GIDA-LIBURUA:

Antolamendukoen

Hastapenak”

Arrisku
eta

Psikosozialen

“Gida-liburua:

eta

Arrisku

psikosozialak prebenitzeko gida prebentzio ordezkarientzat”…
Azken batean, agenteengana eta gizartera helarazteko hainbat
bide erabiltzen saiatu gara eta, apurka-apurka, Osalanen
Psikosoziologia Unitatetik bagabiltza nabaritzen, gutxika-gutxika,
komunikazioa, sentsibilizazioa eta kontzientziazioa handiagotzen
dabilela, arazo honen aurrean eta gero eta kasu gehiago
deklaratzen direla, nahiz eta gehienbat, psikikoak barik, biolentzia
fisikoari buruzkoak izan, batez ere kanpokoa.
Aipatutako guztia aintzat hartuta, nire ustez bidearen hasieran
baino ez gaude. Esfortzua egin behar dugu sakonago ezagutzeko
zein

den

arrisku

psikosozialetan

eraginkorragoak izan gaitezen arlo horretan.
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egoera,
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Zalantzarik ez dut, jardunaldia oso erabilgarria izango da
eskuartean dugun helburua lortzeko, aukera izango baitugu gai
honetan adituak direnen azalpenak entzuteko: arlo psikosozialak
zer-nolako aldaketak bizi dituen, nola gauzatu arriskuen
ebaluazioa prebentziozko kudeaketaren emaitzak hobetzeko, nola
marraztu enpresaren mapa psikosoziala

eta emozioek eta

inteligentzia emozionalak duen garrantzia. Eskerrik asko guztioi
zuen esfortzuagatik eta jardunaldian parte hartzeagatik.
Eskerrik asko.

ALBERTO ALONSO MARTÍN
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