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LEKUA: Donostia 

Miramar Jauregia 
 
 

2016ko azaroak 17-18 

Antolatzailea:  

Laguntzaileak:  

OSTEGUNA, 17  

15.30 Dokumentazioa hartzea eta ematea 

15:45 Hasiera. Izaskun Urien. 

Jardunaldiaren dinamizatzaile/moderatzailea: Bernar Mandaluniz Plaza  

16:15 

 

1. Laneko Minbizia. Kontzeptua eta Definizioak. 

Sailkapen-irizpideak 

Mikel Uña  

LMEE-SVMT / 
CFP Prebentzio 

Zerbitzua 

16.45 

 

2. Lanbideko minbiziaren epidemiologia.  

-laneko minbiziak duen intzidentzia zenbatetsia 

EAEn.  

- Mesotelioma EAEn 

Félix Urbaneja 

(Osalan) 
J. Bidurrázaga. 

Osasun Dptua. 

17:30—17:50 Kafea  

17:50 3. Lanbide-jatorriko minbiziak. (IARC) eta 

(Laneko Gaixotasunen Zerrenda) 

M. Kogevinas 

IS Global 

18:45—19:10 Solasaldia. Laburpena   

OSTIRALA, 18  
09:00 Aurkezpena    

Jardunaldiaren dinamizatzaile/moderatzailea: Bernar Mandaluniz Plaza  

09:15 

10:00 

4. Laneko minbizi ez espezifikoaren eta lane-

koa ez den minbiziaren arteko jatorri‑bereiz-

keta. Kausalitatea 

Pere Sanz 

(Eurotox) 

10:00 

 

5. Minbizi batek lanbide-kausa duela ezartzeko 

irizpideak. Egozgarritasuna 

J.M. Vicente 

 (GSIN) 

10:45 Solasaldia   

11:00—11:30 Kafea  

11:30 

 

6. Lanbide-jatorriko minbiziaren prebentzioa. 

Laneko medikuaren eginkizuna 

Rudolf van der 

Haar (AEHI) / MC 
Mutual 

12:30 

 

7. Lanbide-jatorriko minbiziaren diagnostiko 

goiztiarra. Tumore-markatzaileen ezagutza 

gaur egun. Haien erabilera Laneko Medikun-

tzan-Osasunaren Zaintzan 

Rafael Molina  

Biomediku-
diagnostikoa Bar-

tzelonako Ospi-
tale Klinkoa  

13:30 Solasaldia. Laburpena  

14:00 Amaiera  LMEE+OSALAN+

BZMA 



 

 

ARGITU BEHARREKO GAIAK 
 

1.- Zertaz ari gara lanbideko minbizia aipatzen dugunean? Kontzeptua eta definizioak. Lanbidekoak 
ez diren minbiziekiko alderaketa. 
 
Modu intuitiboan, ulertzen dugu lanbideko minbizia dela lan-jarduerari lotuta dagoena edo haren ondo-
rio dena. Hala ere, minbiziaren kausa-analisiaren zailtasunek, ikerketa epidemiologikoaren garapenak, 
eta berariazko legeria nazionalek zaildu egiten dute kategoria horretan kokatzea. Ponentziaren helburua 
alderdi horiek argitzea da, kategorizazio horretan kontuan izaten diren alderdi medikoak eta juridikoak 
zehaztuz. 
 

2.- Zein da lanbideko minbiziaren egiazko intzidentzia herrialde garatuetan eta geure herrialdean 
(Espainia-Euskadi)? Lanbideko minbiziaren epidemiologia. 
 
Hainbat azterlanek berresten bide dutenez, minbiziak eragindako heriotzen % 4tik 8ra bitartek laneko 
substantzia edo baldintza jakin batzuen esposizioan dute jatorria. Ehuneko horren arabera, baiezta liteke 
EAEn urtean 350 minbizi inguruk dutela haien jatorria lanbiderekin lotutako esposizioetan. Hala eta guz-
tiz ere, gure herrialdean dauden erregistro-sistemetan izaera hori deklaratzen zaienen kopurua nabar-
menki txikiagoa da. Inguruko beste herrialde garatu batzuetan erregistroek askoz ere datu altuagoak 
ematen dituzte. Mahai honetan aurkeztu nahi ditugu dauden datuak, intzidentzia-azterlanak eta geure 
ingurunean eta inguruko herrialdeetan dauden esperientziak. 
 
3.- Zein dira lan-jatorri ezaguna duten minbiziak? IARCen sailkapena eta beste sailkapen batzuk. Lan-
bide-gaixotasunen koadroa. 
 
EU-OSHAk berrikuspen bat argitaratu berri du kartzinogenoen esposizioari eta lanbidearekin lotutako 
minbiziari buruz eta ebaluaziorako metodologiei buruz. Berrikuspen horretan zerrenda bat ere ageri da, 
non jasotzen baitira lanbideko agente kantzerigenoak, esposizio horiek eragiten dituzten lanbideak eta 
minbizi horiek garatzen diren lekuak. Datu asko beste erakunde batzuetatik datoz, bereziki IARCetik, era-
kunde horrek urteak baitaramatza kartzinogeno orokorrei buruzko lanak ikertzen eta berrikusten, eta 
lehen lerroko erreferentziatzat jotzen baita arlo horretan. Gaixotasunak lanbidekoak diren edo ez zehaz-
teko gure herrialdean dagoen lanbide-gaixotasunen koadroan, erakunde horiek aintzat hartutako agen-
teetako batzuk jasotzen dira, baina beste batzuk ez. Mahaia honen helburua hauek deskribitzea da: 
IARCk aintzat hartu dituen eta gure lan-jardueretan ohikoenak diren agenteak eta lanbideko minbiziei 
gehien lotzen zaizkien lanbideak, baita minbizi horiek garatzen diren lekuak edo organoak ere, horiek 
guztiak Espainiako legeriarekin eta, bereziki, lanbideko gaixotasunen koadroarekin erkatzeko. 

 
4.- Kausalitatea. Nola bereizi lanbide-jatorria duen minbizi bat eta, antzekoa izan arren, beste etiolo-
gia duen bat? Nola ezarri kausa jakin batzuk esposizio espezifiko bati berariaz ez dagozkion minbizi 
batzuei? Minbizi batek lan-kausa duela ezartzeko irizpideak. Prebentzio-zerbitzuko lan-medikuaren 
eginkizuna. 
 
Lan-medikuek haien ardurapeko langileen artean minbizi-kasuren bat aurkitzen dutenean, beren buruari 
egiten dioten galdera handienetako bat zera da; minbizi horrek zerikusirik ba ote duen langilearen 
oraingo eta, batez ere, lehengo lanarekin.  Minbiziak berariazkoak badira, eta esposizio bat izan dela 
egiaztatu badaiteke —edo izan delako zentzuzko zantzuak badaude— ez dirudi hain zaila denik. Hala ere, 
berariazkoak ez diren eta askotariko kausak izan ditzaketen minbiziak direnean, edo esposizioak ez oso 
ezagunak edo laburrak direnean, zaila da harreman hori ezartzea. Atal honetan erantzun nahi dugun 
galdera hau da: nola argitu gai hori egun dugun ezagutza teknikoarekin?  
 

 
 
Zer irizpide hartu beharko genituzke kontuan, eta zer probabilitate-gradurekin, ezartzeko minbizia lan-
esposizioari zor zaiola, eta nola sistematizatu azterketa hori. 
 
5.- Egozgarritasuna. Zein irizpide izan behar ditugu kontuan minbizi bat jakinarazterakoan minbizi hori 
lanaren ondorio izan daitekeelako susmoa adierazteko? Zer prozedura jarraitu behar dugu? 
 
 
Geure berariazko araudia kontuan izanik —zehazkiago, lanbide-gaixotasunen koadroa—, zerrendaren 
barruan ez daude lan-esposizioarekin lotuta egotearen ebidentzia zientifikoa duten minbizi guztiak, eta, 
beraz, ezin dira lanbideko gaixotasuntzat jo. Desberdintasun horiek kontraesanak eragin ditzakete laneko 
esposizioek eragindako minbizien kausalitateri buruz dakigunaren eta ondorio mediko-legaletarako egoz-
penaren artean. Gure herrialdean, gaixotasun bat —eta, zehazkiago, minbizi bat— lanbide-jatorrikoa 
izatearen inguruko zalantzak edo susmoak egonez gero, GSIN da hori zehazteko ardura duen organoa. 
Ponentzia honetan argitu nahi dugu zein irizpide erabiltzen dituen GSINk erabaki hori hartzeko, eta, irizpi-
de horiek oinarri hartuta, laneko mediku batek nola jokatu behar duen minbizi bat lanbide-jatorrikoa izan 
daitekeela susmatzen duenean. 
 
6.- Nola prebenitu lanbide-jatorriko minbizia? Prebentzioan lan egiten dutenek, eta, bereziki, laneko 
medikuek, prebentzio horretan duten eginkizuna. 
 
Prebentzioari dagokionez, inork ez du zalantzan jartzen gertakariak —kasu honetan, minbiziak— saiheste-
ko modurik onena agente kartzinogenoen esposizioa bera saihestea edo minimoetara eramatea dela. 
Eginkizun hori, praktikan, higienistena izaten da, eta prebentzioko teknikariena oro har. Hala eta guztiz 
ere, badirudi laneko medikuak ere zeresan handia daukala, eta orientazioa eman dezakeela. Horren ildo-
tik, ponentziak orientazio orokorra eman nahi du prebentzioko teknikariek ezar ditzaketen prebentzio-
ekintza eraginkorrenei buruz eta, bereziki, laneko medikuak helburu horrekin egin behar dituen lanari eta 
ekintza praktikoei buruz. Bereziki garatu nahi den ideia hau da: beharrezkoa dela laneko medikuak eta 
higienistek lankidetza estuan jardutea enpresetan, eta higiene industrialaren kudeaketa praktikorako 
ereduak garatzea, agente kimikoen sarreran eta erabileran dauden fase edo prozesu guztietan lan egite-
ko; erabili ohi diren neurketa-estrategiez harago.  
 
7.- Nola egin lanbide-jatorriko minbiziaren diagnostiko goiztiarra? Tumore-markatzaileen ezagutza 
gaur egun. Haien erabilera Laneko Medikuntzan — Osasunaren Zaintzan. 
 
Osasunaren zaintzari dagozkion jardueren barruan dago, besteak beste, argitaratuta dauden kartzinoge-
noei buruzko berariazko protokoloak aplikatzea. Eztabaida handia dago aipatutako zaintza egiteko propo-
satzen diren probetako batzuen ebidentzia zientifikoari buruz. Onkologian, detekzio goiztiarrerako gara-
pen handiena izaten ari diren bideetako bat markatzaile sentikor eta espezifikoen bilaketa da. Atal hone-
tan, ahalegina egingo da diagnostiko horretarako markatzaileen erabilerari buruz dagoen informazioa 
eguneratzeko, eta osasunaren zaintzarako izan litzaketen erabilerak eta/edo mugak argitzeko. 
 

  

 

 


