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Esku artean duzun dokumentuak, oso laburra denez, ez ditu horrelako txosten batek behar dituen taula 
eta grafiko guztiak jasotzen. Horregatik, interesatuta dagoenak gure webgunean eskuratu ahal izango ditu 
taula eta grafiko guzti-guztiak: www.osalan.euskadi.net, “2013ko estatistikak, urteko txostena” atalean.
Lehenik eta behin, interpretazio okerrak saihesteko, argi eta garbi azpimarratu nahi dut, 2013. urteko 
ezbeharrei buruzko datuen kasuan, lan-istripuen erreferentzia-datatzat hartzen den eguna istripu-
partean ageri den baja-eguna dela. Hileko txostenetan, berriz, erreferentzia-data istripu-partearen 
tramitazio-eguna da. Beraz, argi utzi behar dugu txosten honetan aintzat hartu ditugun lan-istripuak 
IGATT aplikazioko datu-basea ustiatzeko unera arte erregistratu eta Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritzak 
baliozkoturiko guztiak direla, beti ere baja-eguna 2013. urtean zehar izan badute. Gaixotasun profesionalen 
kasuan, berriz, gaixotasun profesionalen parteak Lan eta Immigrazio Ministerioko Gizarte Segurantzako 
Antolamendu Zuzendaritza Nagusiari (DGOSS) bide telematikoz jakinarazteko CEPROSS aplikazioak 
sorrarazitako fitxategi estatistikoa erabiltzen dugu. 2006. urtera arte, gaixotasun profesionalak gure IGATT 
sistemari jakinarazten zitzaizkion, lan-istripuak bezala. Urte horretatik aurrera, ordea, lege-aldaketa 
bat dela medio (1299/2006 ED), mutualitateek ematen diote EAEko langileen gaixotasun profesionalen 
parteen berri lehen aipatutako DGOSSeko CEPROSS sistemari.
Ezbeharrei buruzko datuen interpretazio azkar eta laburra eginez ikus daitekeenez, lan-jardunaldian 
gertatutako lan-istripuen kopuruak behera egin zuen iaz berriro (% 3,9) 2012ko kopuruaren aldean. 
Horrenbestez, istripu kopurua jaitsi den ondoz ondoko 7. urtea izan da 2013a. Heriotza eragin duten lan-
istripuen kopurua ere jaitsi egin da (% 13,8). Orobat, Industria eta Eraikuntza sektoreetako eragin-indizeak 
behera egin du (% 3). Aitzitik, Zerbitzuetan eta Lehen Sektorean hazkunde txikiak izan dira (% 3,11 eta % 
1,05, hurrenez hurren).
Azpimarratzeko eta sakon aztertu beharreko alderdia da emakumeek in itinere istripu gehiago izaten 
dituztela gizonek baino: % 6,11ko eta % 3,68ko eragin-indizea, hurrenez hurren.
Gure ustez, lan-epidemiologiaren arloan, bereziki interesgarria da lan-istripuei eskainitako zatiaren 4. 
kapitulua. Bertan, EAEko istripu-tasaren bilakaera aztertzen da 2000. urtetik 2013. urtera bitartean, hau 
da, 14 urteko eboluzioa. Kapitulu berean, Osalanen txostenari berezitasuna ematen dion atal garrantzitsu 
bat nabarmentzen da: ondoz ondoko laurtekoetan sektore bakoitzean gertatutako lan-istripu hilgarrien 
arabera galdutako bizitza-urte potentzialak (GBUP). Bertan ikus daitekeenez, lehen sektoreak GBUPen 
tasarik eta eragin-indizerik handiena du, nahiz eta urterik urte jaisten ari den. Sektore horren berezitasunak 
direla-eta askotariko zailtasunak ditugun arren, argi dago gure ahaleginak sektore horretara bideratu 
behar ditugula bereziki. Izaskun Urien Azpitarte

Osalaneko zuzendari nagusia

Osalanek EAEko lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen berariazko txostenak argitaratzeko ohitura berreskuratu nahi du, kasu 
honetan joan den 2013koak, ahalik eta pertsona gehienek eskuragarri izan ditzaten.

AZKEN URTEOTAN, TXOSTEN HORIEK ON-LINE FORMATUAN SOILIK ARGITARATU DIRA ETA GURE WEBGUNEAN DAUDEN 
IKUSGAI. BAINA HEDAPENIK HANDIENA EMATEKO ADINAKO GARRANTZIA ETA SAKONTASUNA DUTENEZ, BI TXOSTENAK 
DOKUMENTU BAKAR BATEAN ARGITARATZEA ERABAKI DUGU.

Gaixotasun profesionalei dagokienez, iaz deklaratutako gaixotasun-profesionalen kopuruak hazkunde 
txikia izan zuen (% 3) 2012ko kopuruaren aldean. Hala ere, hazkunde horren arrazoi nagusia bajarik eragin 
ez duten gaixotasun profesionalen deklarazioak dira. Aitzitik, baja eragin duten gaixotasun profesionalen 
deklarazioak gutxitu egin ziren beste urtebetez. Aipatutako lege-aldaketatik aurrera bere horretan 
mantentzen den errealitatea da hori: bi joera-lerroak elkarrengandik gero eta urrunago daude, batetik 
baja eragin duten gaixotasun profesionalak (gero eta deklarazio gutxiago) eta bestetik bajarik eragin ez 
dutenak (gero eta gehiago). Hori argi eta garbi ikus daiteke 3. grafikoan. Bestalde, interesgarria eta, aldi 
berean, tamalgarria da gaixotasunik larrienen deklarazio kopuru txiki-txikia, hala nola minbizi-eragileen 
aurrean lan egiteak eragindako tumoreei dagokiena.
Edonola ere, Osalanen buru belarri ari gara lanarekin zerikusia duten gaixotasun mota guztien deklarazioak 
azaleratzeko, baja eragin edo ez, larriak zein arinak. Osakidetzako medikuen bidez eta prebentzio-
zerbitzuen bidez jakinarazten diren “gaixotasun profesionalen susmoak” bultzatzea funtsezkoa izan 
daiteke normalean deklaratzen ez diren benetako gaixotasun profesionalak azaleratzeko.
Espero dugu txosten hau gaixotasun profesionalen nondik norakoetan interesatuta dauden guztientzat 
erabilgarria izatea, eta, era berean, infradeklarazioen arazoa agerian uzteko balio izatea: zenbat eta 
gehiago dakigun lanarekin lotutako gaixotasun profesionalei buruz, orduan eta prebentzio handiagoa 
egin ahal izango dugu. Beste horrenbeste gertatzen da ezbeharren kasuan: ahalik eta istripu gehien 
deklaratzea sustatu behar dugu. Ez dugu etsiko eginkizun horretan, eta lanarekin lotutako gaixotasun 
eta istripuei ikusgarritasuna emateko beharraz jabetzen garenean, prebentzio egokia egiteko oinarriak 
finkatuko ditugu, zer gertatzen den zehatz-mehatz jakingo dugulako. Horretan ari gara eta horretan 
jarraituko dugu.
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1.1 DATUEN ITURRIA
Txostena egiteko erabilitako datuen iturria Eusko Jaurlari-
tzako Justizia, Enplegu eta Segurtasun sailburuaren 2003ko 
azaroaren 20 Aginduaren bidez onartutako lan istripuen par-
teak telematikoki aurkezteko eta bideratzeko IGATT aplika-
zioaren datu-basea izan da. Azaroaren 19ko TAS/2926/2002 
Aginduak ezarritako lan istripuen parteen eredu berrietan bi-
deratutako datuak ditu. 

IGATT aplikazioaren datu-basea lan istripuen hileko aurre-
rapen txostenak sortzeko erabiltzen den bera da. Nolanahi 
ere, aipatzekoa da ezin dela kointzidentzia osoa egon txos-
ten honetan aurkeztutako istripuen baloreen eta hileko txos-
tenen baloreen artean; izan ere, batetik, IGATTeko lan istri-
puen erregistroa base bizia da, eta bertan, erregistratutako 

parteen aldaketak eta ezeztapenak gertatzen dira. Bestetik, 
ezberdintasun bat dago hileko aurrerapen txostenetan eta 
urteko txostenean erabilitako erreferentziazko daten artean. 
Hileko txostenetan, istripu-partearen data hartzen da errefe-
rentzia gisa; horrela, hileko aurrerapen txosten bakoitzean, 
aurreko hilabetean erregistratutako istripuen parteak har-
tzen dira kontuan.

2013ko txostenean, istripu-partearen bajaren data hartu da 
erreferentziazko data gisa: 2013ko baja data duten esplota-
zioaren unera arte erregistratutako istripu guztiak hartzen 
dira kontuan.

1METODOLOGIA



4

1.2 AZTERTU BEHARREKO DATU
MULTZOA: DENBORA-TARTEA ETA
HAUTAKETA-IRIZPIDEAK
IGATT aplikazioari jakinarazitako eta Lan Zuzendaritzak ba-
lioztatutako lan istripuak (LI) sartu ziren. Hautatzeko irizpi-
deak honako hauek izan ziren:

• 2013/01/01 eta 2013/12/31 arteko baja data duen istripu
-partea, biak barne.

• istripu berriaren partea (gaixoberritzeen parteak kanpo utzi 
ziren).

Istripu-seriearen ateratze-kontsulta 2014ko apirilaren 7an 
egin zuten.

Azken 14 urteetako bilakaera aztertzeko, 2000. urtetik 2013. 
urtera arteko (biak barne) laneko istripuen inguruko datuak 
bildu ziren, informazio-iturri eta hautaketa-irizpide berberak 
erabilita.

1.3 IKERGAI DEN POPULAZIOA
Istripuak izateagatik ikertu den populazioa EAEko langileek 
osatzen dute, Gizarte Segurantzara afiliaturikoek, azterlanak 
iraun duen aldietan alta hartuta zeudenek eta Gizarte Segu-
rantzako edozein araubideren arabera laneko gertakizunetan 
babesa zutenek. Laneko gertakizunetan babesik ez duten au-
tonomoak kanpo utzi dira. 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, 
Erregimen Orokorreko Etxeko langileentzako Sistema Berezi 
berriko langileei eragin dieten lanbide-gaixotasunak eta is-
tripuak sartzen dira, abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen 39. 
xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

2013an Gizarte Segurantzara afiliaturiko populazioa hartu da 
oinarri, honako aldagai hauetan bereizita: araubidea, lurral-
de historikoa, jarduera ekonomikoa, adina, sexua eta kontratu 
mota.

1.4 TXOSTENEAN ERABILITAKO MAIZTASUN- ETA
ARRISKU-NEURRIAK

2013ko laneko istripuei buruzko informazio biltzeko hiru neurri 
erabili dira:

1. Ikergai den denboraldian izandako istripuen kopurua.
Taula gisa jarrita agertzen dira, interes-aldagaietan banatuta.

2. Intzidentzia-tasak. 
a) Hileko intzidentzia-tasa;

b) Aldiko intzidentzia-tasa (aldiko azken hilabetera pilatua). 
Toki eta aldi jakin bateko gertaeren maiztasuna eta ga-
rrantzia neurtzen ditu. Leku jakin bateko mila langileren 
laneko istripuen kopurua da, denbora-tarte jakin batean.

2013ko laneko istripuen intzidentzia-tasen konparazioa bi 
erreferentzia-tasa desberdinekin egin da:

 - 2012ko hileko eta pilatutako intzidentzia-tasak.

 - espero diren hileko eta pilatutako intzidentzia-tasak. Espero 
diren tasak aurreko lau urteetan ikusitako tasaren batez bes-
tekoari dagozkio (2009-2012 aldia).
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3. Arrisku-neurriak.
Espero den arriskua, intzidentzia-tasen erlazioaren arabera 
kalkulatuta. Konparazio-taldearekin alderatuta ezaugarriren 
bat bera duten langileen artean laneko istripuen intzidentzia-
ren maiztasun handiena kalkulatzen du.

Intzidentzia-tasen erlazioak kalkulatu ziren langileen sexua, 
adina, kontratazio mota, lurraldea, laneko gaixotasuna aitor-
tzean langilearen lantokia zen enpresaren jarduera-sektorea 
eta kotizatutako Gizarte Segurantzaren erregimena oinarri 
hartuta. Faktore guztiak batera aztertzeko, erregresio-eredu 
bat erabili da faktore bakoitzak gaixotasunen intzidentzia-ta-
san izan lezakeen eragina neurtzeko, istripuaren gertaeran 
edo ezan izandako aztertutako gainerako faktoreak kontuan 
hartu gabe.

2013ko laneko istripuen hileko intzidentzia-tasa eredu egin 
da Poissonen erregresio baten bidez, honako aldagai hauek 
egokituta: sexua, adin-taldea (16-24, 25-44 eta 45 edo gehia-
go), istripu-partea erregistratu zen lurraldea, istripua izan 
duen langilearen enpresaren jarduera-sektorea, istripua izan 
duen langilearen kontratu-mota (finkoa/aldi baterako) eta ko-
tizatutako Gizarte Segurantzako erregimena. Bi eredu doitu 
ziren: lanaldian baja duten lan-istripu guztietarako eredua, 
eta istripu larrietarako zein hilgarrietarako baterako bigarren 
eredua.

Arrisku erlatiboa intzidentzia-tasen edota ereduan lortutako 
dagokion koefizientearen esponentzialaren bidez lortzen da, 
gainontzeko aldagaien arabera egokituta.

Azken hamahiru urteetako bilakaera deskribatzeko (2000tik 
2013ra), honako hauek lortu dira:
1. Hileko eta urteko istripu-kopurua.

2. Hileko intzidentzia-tasa eta espero den tasa (aurreko lau 
urteetan ikusitako tasaren batez bestekoa - 2009-2012 aldia).

3. Joeraren neurria. Horretarako, serie tenporalen doikuntza
-teknikak erabili dira, Poissonen eredua 2000 eta 2013 arteko 
lanegunean gertatutako eta baja izandako hileko lan istripuen 
seriera egokituta, eta joera zein urtarotasun osagaiak sartu-
ta. Analisi horren bidez, aldiak joera ezberdinekin identifika-
tzen ziren. Aldi bakoitzeko seriea beste doikuntza-aldagaien 
sarrerarekin doitzeak istripuen urteen arteko aldakuntzaren 
batez besteko ehunekoa kalkulatzea ahalbidetzen du, alda-
gaiek egokituta.

4. Estandarizatutako Intzidentzia Tasa, jarduera ekonomi-
koaren arabera. Tasak estandarizatzea gertaeren intziden-
tziak konparatzeko balio du; gure kasuan, populazio ezberdi-
netako lan-istripuak.

Jarduera ekonomikoa izandako lan-istripuen kopuruaren 
faktore ezberdintzailea izanda, konparazio eraginkorra egin 
daiteke, sektore ekonomikoaren araberako egitura-ezberdin-
tasuna kentzen denean, konparatutako populazioetan; kasu 
honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde bakoitzeko 
afiliatutako populazioa.

Erkidego osoko eta lurralde bakoitzeko lanaldiko baja izan-
dako lan-istripuen tasak estandarizatu dira, jarduera-ekono-
mikoaren arabera afiliatutako Espainiako populazioa errefe-
rentzia gisa erabilita (EJSN bi digitura). Hori 2000 eta 2013 
arteko urteko batez besteko tasekin eginda, urte bakoitzean, 
jardueraren arabera afiliatutako Espainiako populazioaren 
urteko batez bestekoa erreferentzia gisa hartuta.
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5. Lan-istripu hilgarriaren ondorioz galdutako bizitza-urte 
potentzialak (GBUP). Hilkortasun goiztiarraren adierazlea da. 
Lan-istripu hilgarriaren ondorioz galdutako bizitza-urte po-
tentziala (GBUP) kalkulatu dira, adin bakoitzean izandako he-
riotzen kopurua bizi-itxaropeneko erreferentzia gisa ezarri-
tako adinera arteko urte kopuruarengatik bidekatuta (70 urte, 
beste ikerketa batzuekin konparatzeko). Txostenean honako 
hauek aurkezten dira:

• GBUP batez bestekoa = GBUP kop. / heriotza kop.

• GBUP tasa, mila langileko = GBUP kop. * 1000 / EAEko Gi-
zarte Segurantzan afiliatutako populazioa.

• GBUP tasa estandarizatua, mila langileko. Jarduera eko-
nomikoaren araberako tasa estandarizatua kalkulatzeko, 
jarduera ekonomikoaren arabera EAEn afiliatutako popu-
lazioa erabili zuten erreferentzia gisa. 

Oinarri handiagoa izateko, analisiak 2000-2013 aldirako ur-
teak taldekatzen dira, hiru alditan: 2000-2004, 2005-2009 eta 
2010-2013.

1.5 DATUEN TABULAZIOA.
Lan-istripuak bitan banatu dira: lanaldiko istripuak eta “in iti-
nere” istripuak.

Lanaldikoek ohiko lan zentroan, beste lan zentroan edo la-
narengatik egindako desplazamenduaren ondorioz gertatu-
takoak hartzen dituzte barne. “In itinere” istripuak lanera edo 
lanetik bidean gertatutakoak dira.

Era berean, bajadun istripuak lesioaren izaeraren arabera ta-
bulatu dira, istripu Traumatikoetan eta Ez Traumatikoetan. 
Ez traumatikoek infartuaren ondoriozko lesioak, garuneko 

hodietako istripuak eta traumatikoak ez diren beste patologia 
batzuk hartzen dituzte barne, gainontzekoak traumatikoak 
izanda.
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2.1 ZIFRA ABSOLUTUAK ETA
INTZIDENTZIA-TASAK. 2012-2013 KONPARAKETA
2013an, lanaldian gertatutako eta lan-agintaritzari jakina-
razitako bajadun lan-istripuen kopuru osoa 24.318 izan zen. 
2012an, 25.307 istripu izan ziren (AT-1 taula).

Bi aldiak konparatuta, lanaldian gertatutako 989 bajadun is-
tripuren txikiagotze gordina ikusi da; hau da, %3,9ko behe-
rakada, 2012. urteari dagokionez. Intzidentzia-tasa pixka bat 
handitu da, 35,15 bajadun istriputik 35,28ra, 1.000 langileko 
(AT-8).

“In itinere” bajadun istripuen kopuru osoa 2013. urtean 
3.309koa izan zen, 2012an baino 25 istripu gehiagorekin 
(3.284). Intzidentzia-tasei dagokienez, 2012ko 4,56tik 4,80ra 
pasatu ziren 2013an (AT-1 eta AT-8).

AT-1etik AT-12ra arteko tauletan, bi aldietako lanaldiko eta 
“in itinere” bajadun istripuen kopuruak agertzen dira, lurral-
dearen, sektorearen eta lesio mailaren arabera. Era berean, 
aldagai horien eta dagozkien intzidentzia tasen arabera sail-
katutako istripu ez traumatikoen zifrak aurkezten dira.

2013an, lesio mailaren arabera sailkatutako lanaldiko ba-
jadun istripuen kopurua honelakoa izan zen: 24.154 arin, 
139 larri eta 25 hilgarri. Hori istripu arinen % 3,9ko, larrien 
%3,5eko eta hilgarrien %13,8ko beherapena da. (AT-6 taula)

“In itinere” bajadun istripuei dagokienez, 2013an, 3.283 
arin, 21 larri eta 5 hilgarri izan ziren. 2013an istripu arinen 
%1,0eko gorakada izan bazen ere, in itinere istripu larriak eta 
hilgarriak murriztu egin ziren (%22,2 eta %37,5, hurrenez hu-
rren). (AT-6 taula)

LANALDIAN EDO
“IN ITINERE” GERTATUTAKO 
LIENGATIKO LESIOAK2
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Sektoreen araberako lanaldiko istripuen murrizketa 2013an 
nabarmena izan da Eraikuntzan (%17,5eko beherakada); bai-
ta lehen sektorean eta industrian ere (%7,7ko eta %7,6ko 
beherakadak, hurrenez hurren). Nolanahi ere, Zerbitzuetan, 
istripuak %2,4 handitu dira, hori langile kopuru handiena 
duen sektorea izanda. (AT-1 taula).

“In itinere” istripuetan, antzeko egoera gertatu zen: lehen 
sektorean, industrian eta eraikuntzan murriztu baziren ere 
(%58,8, %2,1 eta %20,4, hurrenez hurren), %3,2 handitu ziren 
zerbitzuen sektorean. (AT-1 taula)

Lanaldiko istripuak eta langileen populazioa erlazionatze-
rakoan (intzidentzia-tasa, AT-8 taula), istripu-tasa ia ez dela 
aldatu ikus daiteke; izan ere, 2012an, 1.000 langileko 35,15 
kolpatu izan baziren ere, 2013an, 35,28 izan ziren. Nolanahi 
ere, bilakaera ezberdina dago sektoreen arabera: Industria 
eta Eraikuntza alde batetik (1,74 eta 2,15 kolpatu gutxiago, 
mila langileko), eta lehen sektorea eta Zerbitzuak bestetik 
(3,11 eta 1,05 kolpatu, mila langileko). (AT-8 eta AT-3 taulak)

2013an, istripu ez traumatikoak %16,4 handitu ziren aurre-
ko urteari dagokionez, Industriako gorakada nabarmena dela 
eta (%58,8), zerbitzuen sektoreko murrizketak ez baitu kon-
pentsatzen (%10,0). Lehen sektorean 4 istripu ez traumatiko 
izan ziren, 2012ko 0ren aurrean. Eraikuntzan, kopuru osoa 
bera da: 4 istripu. Intzidentzia-tasei dagokienez, istripu ez 
traumatikoek oso balore txikiak dituzte, eta 2013ko handiena 
lehen sektoreari dagokio (0,45 kolpatu, 1.000 langileko) (AT-2 
eta AT-4).

Lanaldiko istripuen murrizketa 2013an nahiko berdintsua da 
hiru lurraldeetan: %4,0 Araban, % 4,7 Bizkaian eta %2,6 Gi-
puzkoan. Nolanahi ere, intzidentzia-tasei dagokienez, Bizkaia 
da istripu-tasaren beherakada txikia jasaten duen lurralde 
bakarra (0,04 kolpatu gutxiago, mila langileko); aldiz, handitu 
egin zen beste bietan (0,27 eta 0,36 Araban eta Gipuzkoan, 
hurrenez hurren) (AT-9 eta AT-11).

Beste aldetik, alde handia dago Bizkaiko “in itinere” istripuen 
bilakaeraren (%2,3ko gorakada) eta Arabako %1,2ko eta Gi-
puzkoako %0,8ko beherakaden artean. Nolanahi ere, gora-
kada orokorra da, intzidentzia-tasak aztertzen badira: 0,17 
kolpatuko gorakada Araban, 0,34koa Bizkaian eta 0,12koa Gi-
puzkoan, mila langileko. (AT-9 eta AT-11 taulak)

Lurraldearen eta jarduera-sektorearen araberako lanaldiko 
istripuen baterako aldakuntza aztertzerakoan, ikus daite-
ke eraikuntzaren eta industriaren sektoreek lagundu zutela 
gehien hiru lurraldeetako istripu arinen eta larrien kopurua 
murrizten (AT-5 taula). Istripu hilgarriei dagokienez, guzti-
ra, 2013an, %13,8ko murrizketa izan zen, Arabako sektore 
ekonomiko guztien bilakaera nabarmenduta, lehen sektore-
ko %100eko beherakadekin eta Industria zein Zerbitzuetako 
%50eko beherakadekin, Eraikuntzako istripu hilgarrien kopu-
rua 0 izanda.

Intzidentzia-tasen bilakaera hobe ikus daiteke 1-8 irudietan. 
1. eta 5 irudiek hileko eta pilatutako lanaldiko bajadun istri-
puen intzidentzia-tasen oszilazioak eta horien posizionamen-
dua ikustea ahalbidetzen dute, aurreko urteari dagokionez, 
bai eta espero diren hileko baloreei dagokienez ere. Hurren-
go grafikoek ere lesio mailaren araberako intzidentzia-tasak 
azaltzen dituzte (arinak, larriak eta hilgarriak), banaka.
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2.2 2013KO LANALDIKO ETA “IN ITINERE”
BAJADUN ISTRIPUEN DESKRIBAPENA
2013ko urtarrilaren eta abenduaren artean gertatutako lan 
istripuen tipologia argitu nahian, aldagai deskribatzaileen 
arabera sailkatu dira. Emaitza AT-13 eta AT-54 arteko taule-
tan agertzen dira, lanaldiko eta “in itinere” bajadun istripuen 
artean desberdinduta:

1-LURRALDE HISTORIKOA AT13-AT-15

2-ENPRESAREN JARDUERA EKONOMIKOA AT-16-AT-23

3-GENEROA AT24-AT26

4-ADINA AT27-AT29

5-HERRITARTASUNA AT30

6-KONTRATU MOTA AT31-AT34

7-ANTZINATASUNA LANPOSTUAN AT35

8-LANBIDEA AT36

9-ENPRESAREN TAMAINA AT37-AT39bis

10-LANPOSTUAREN KONTRATAZIO MODUA AT40

11-PREBENTZIO MODALITATEA AT41

12-ARRISKUEN EBALUAZIOA AT42

13-LAN MOTA AT43

14-LESIOAREN GRADUA AT44-AT45

15-ISTRIPUA NOLA GERTATU DEN AT46

16-LESIO MOTA AT47

17-TOKI MOTA AT48

18-ISTRIPUAN IZANDAKO JARDUERA FISIKOA AT49

19-AGENTE MATERIALA AT50

20-ISTRIPUAK ERAGINDAKO DESBIDERAKETA AT51

21-ISTRIPUAREN TOKIA AT52

2.2.1 LURRALDEA: AT-13TIK AT-15RA
Araba/Álava da lanaldiko bajadun istripuen intzidentzia-tasa 
handiena duen lurraldea (37,01, 1.000 langileko), Bizkaia eta 
Gipuzkoa nahiko berdintsu geldituta (34,92 eta 34,91, hurre-
nez hurren).

“In itinere” istripuetan, intzidentziak antzekoak dira Bizkaian 
eta Araban, eta txikixeagoak Gipuzkoan. 

2.2.2 ENPRESAREN JARDUERA EKONOMIKOA: AT-16TIK 
AT-23RA
Bajadun istripu kopuru handiena izandako jarduera-sek-
toreak Zerbitzuak eta Industria dira, ordena horretan (ikus 
AT-18 taula). Nolanahi ere, lanaldiko bajadun istripuen intzi-
dentzia handiena Eraikuntzan gertatzen da (72,68, 1.000 lan-
gileko), Lehen sektorea (63,66), Industria (55,75) eta, azkenik, 
Zerbitzuak (25,82) atzetik dituela. Lanaldiko istripu larrien eta 
hilgarrien multzoan, Lehen sektoreak ditu tasa handienak, 
Eraikuntza atzetik duela (ikus AT-21 taula).

Lehen sektorearen barnean istripu kopuru handiena “Neka-
zaritza, abeltzaintza, ehiza eta erlazionatutako zerbitzuak” 
eremuari dagokio. Nolanahi ere, intzidentzia handiagoa da 
“Basozaintza eta baso ustiapena” eremuan (405,07 istripu, 
mila langileko), bai eta “Arrantza eta akuikultura” eremuan 
ere (79,39 istripu, mila langileko) (AT-16). 

Aipatzekoa da enpresaren jarduera ekonomikoaren arabera-
ko lan istripuen sailkapenak akatsak izan ditzakeela, eta ho-
rrek bi aldeetara jo dezake; hau da, ekoizpen jarduera talde 
bakoitzeko istripu-arriskua gehiegi estimatu edo gutxietsi de

22-ASTEKO EGUNA AT53

23-LESIONATUTAKO GORPUTZAREN ZATIA AT54

24-TRAFIKOA AT55
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zake. Gauza bera gertatzen da, epigrafe bakoitzeko popula-
zioaren jarduera sailkatzerakoan. 

Talde jakin baten istripuen maiztasuna gehiegi estimatzera 
daraman sailkapen akats hori are deigarriagoa da intziden-
tzia-tasa erabiltzen bada neurri gisa; izan ere, Gizarte Segu-
rantzak jarraitzen duen jarduera ekonomikoen taldeen ara-
berako langile afiliatuen sailkapen irizpidea eta lan istripuen 
parteena desberdinak dira.

Horrela, “Basozaintza eta baso ustiapena” eremuari dagokion 
intzidentzia-tasa halako desadostasunen ondorioa izan dai-
teke.

Jarduera ekonomikoko talde txikien arabera (EJSN sailak 09), 
(AT-16), istripuak “Produktu metalikoak, makineria eta eki-
pamendua izan ezik” (istripu guztien %10,6), “Herri Adminis-
trazioa” (%7,0), “Eraikuntza espezializatuko jarduerak” (%6,4) 
eta “Metalurgia” (%5,7) eremuak lantzen dituzten enpresetan 
kontzentratzen dira.

Istripu hilgarrien %20,0 lehen sektoreko enpresetan sortu zi-
ren, ehuneko handiena “Arrantza eta akuikultura” eremukoa 
izanda (%12,0). Hilgarrien beste %16,0 “Eraikuntza espeziali-
zatuko jarduerak” gauzatzen dituzten enpresetan gertatu zi-
ren; gainera, horiek istripu larrien %9,4 izan zuten. 

“Basozaintza eta baso ustiapena” eremuaren inguruan aipa-
tutakoaz gain, “Ingeniaritza zibileko” sektorearen intziden-
tzia-tasa 106,67 istripukoa izan zen, mila langileko; 95,72koa, 
“Zuraren eta kortxoaren industrian” eta 90,91ekoa, “Erauzke-
ta industriekiko laguntza-jardueretan”.

Istripu ez traumatikoak handiagoak dira Zerbitzuen sekto-
rean (71ko 36), nahiz eta sektore horrek intzidentzia-tasa 
txikiena izan (0,07 istripu, mila langileko), Industriaren (0,18), 
Eraikuntzaren (0,12) eta, batez ere, lehen sektorearen (0,45) 
datuen aurrean. (AT-19 eta AT-22).

2.2.3 GENEROA (AT-24TIK AT-26RA)
Lanaldiko bajadun istripuen intzidentzia-kopurua eta tasa 
handiagoak dira gizonezkoetan, emakumezkoetan baino 
(47,97ko intzidentzia, 20,47ren aurrean).

Nolanahi ere, emakumezkoen “in itinere” bajadun istri-
puak handiagoak dira istripu-kopuruari dagokionez (1.943, 
1.366ren aurrean), bai eta intzidentzia-tasari dagokionez 
(6,11, 3,68ren aurrean).

2.2.4. ADINA. (AT-27TIK AT-29RA) 
Lanaldiko bajadun istripuen kopuru handiena 25-44 adin tal-
dean gertatzen da (13.077), 16-24 adin taldean, intzidentzia
-tasa handiagoa bada ere (39,40). Nolanahi ere, istripu hilga-
rrietan, intzidentzia-tasa handiena “45etik gorakoen” taldeari 
dagokio (0,06).

“In itinere” bajadun istripuen kopuru handiena 25-44 adin 
taldean gertatzen da (1.761), 16-24 adin taldean, intzidentzia
-tasa handiagoa bada ere (5,81).

2.2.5. BESTE FAKTORE BATZUK
- Kontratu-mota: AT-31tik AT-34ra
Lanaldiko zein “in itinere” bajadun istripuetan, lanaldi osoko 
kontratu mugagabea nabarmentzen da (istripu guztien %64,8 
eta %60,1, hurrenez hurren), lanaldi osoko aldi baterakoek ja-
rraituta (%21,7 eta %20,7, hurrenez hurren). Bi kontratazio
-motetan, bajadun istripu kopuru handiena duen adin taldea 
“25-44” da, lanaldian zein “in itinere”.

Lanaldi osoko kontratu mugagabea maizkoena izan bada 
hainbat istriputan, intzidentzia-tasa handiagoa da “Lanaldi 
osoko aldi baterako” kontratu-modalitatean, lanaldiko istripu 
arinetan, larrietan zein hilgarrietan. 
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Antzinatasuna: AT-35
Lanpostuko antzinatasunari dagokionez, bajadun istripuen 
kopuru handiena, lanaldian zein “in itinere”, “1 eta 5 urte ar-
teko” kategorian gertatzen da, %23,2 eta %25,3, hurrenez hu-
rren, kategoria bakoitzeko kasu guztietan.

Langilearen lanbidea: AT-36
Lanaldiko bajadun istripuen kopuru handiena jarraian adie-
razitako lanbideetan gertatzen dira: “81- Instalazioen eta 
makina finkoen eragileak” (guztizkoaren %10,7), “97- Manu-
faktura-industrietako peoiak” (%8,5), eta “73- Soldatzaileak, 
txapistak, egitura metalikoen muntatzaileak, errementariak, 
tresnen egileak eta antzekoak” (%7,6).

“In itinere” bajadun istripuen kopuru handiena jarraian adie-
razitako lanbideetan gertatzen dira: “92- Garbiketako bes-
telako langileak” (%8,4) eta “52- Dendetako eta saltokietako 
saltzaileak” (guztizkoaren %6,9).

Enpresaren kontratatzeko modalitatea: AT-40
Lanaldiko istripua izan zuten langileen %70 eta “in itinere” 
istripua izan zuten % 73,3 enpresa nagusiko langile zuzenak 
ziren. Lanaldiko istripuen %7,9 kontratetako langileak izan zi-
ren, eta %1,4, aldi baterako enpresetakoak. 

Prebentzio modalitatea eta arriskuen ebaluazioa: AT-41 eta AT-42
Lanaldiko bajadun istripuen %69,9an eta “in itinere” istripuen 
%53,7an, enpresak kanpoko prebentzio zerbitzua du (KPZ). 
2013ko istripuen %1,5ean, enpresak ez zuen prebentzio-mo-
dalitaterik.

Lanaldiko bajadun istripuen %67,3an eta “in itinere” istripuen 
%52,4an, enpresak arriskuen ebaluazioa zuen. Nolanahi ere, 
istripuen %34,5ek ez dauka edo ez du egin.

Lan mota (AT-43 taula)
Lanaldiko bajadun istripuen kopuru handiena (%30,7) ja-
rraian adierazitako lan motetan gertatu da: “11. Mota guztie-
tako ekoizpena, transformazioa eta tratamendua”, “41. Zerbi-
tzuak, osasun-laguntza, pertsonei laguntza” (%11,0) eta “12. 
Biltegiratzea - mota guztietakoa” (%8,9).

Istripuaren forma (AT-46 taula)
Lanaldiko istripuen ehuneko handienak honako hauetan ger-
tatu dira: “71. Gehiegizko ahalegin fisikoa - hezur- eta mus-
kulu-sistemaren gainean” (%37,2), “31. Zerbaiten gaineko edo 
aurkako zapalkuntza, erorketaren ondorioz” (%12,5) eta “Zer-
baiten gaineko edo aurkako zapalkuntza, estropezuaren edo 
talkaren ondorioz” (%7,4).

Lesio mota (AT-47 taula)
Lanaldiko istripuetako lesio-mota ohikoena zaintiratuak, 
bihurdurak eta dislokazioak dira (istripuen %39,5). %23,9 
“azaleko lesioak” izan ziren, eta %10, hainbat tokitan kokatu-
tako “Zauri irekiak”.

“In itinere” istripuek lesio patroi bera dute, baina zaintiratuen 
eta bihurduren (%46,8) eta haustura itxien (%10,1) ehuneko 
handiagoarekin. 

Toki eta desbideraketa mota (AT-48 eta AT-51)
Lanaldiko bajadun istripuen ehuneko handiena izan zuen 
lantokia edo eremua “11. Ekoizpen tokia, tailerra, fabrika” 
(%38,6) izan zen.

Lanaldiko bajadun istripuetako gertaera anormal ohikoenak 
honako hauek dira: “64. Mugimendu ez koordinatuak, ezor-
duko keinuak” (%15,5), “71. Jasotzea, garraiatzea, altxatzea” 
(%11,6) eta “52. Irristada edo estropezua erorketarekin - per-
tsonaren erorketa maila berean” (%10,5).
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Jarduera fisikoa (AT-49 taula)
Lanaldiko bajadun istripuetan nagusitzen diren jarduera fi-
sikoak honako hauek dira: “41. Eskuarekin hartzea, heltzea, 
atxikitzea, eskuan eustea, jartzea - horizontalki” (%20,8), “61. 
Ibiltzea, korrika egitea, igotzea, jaistea, etab.” (%20,2) eta “21. 
Motorrik gabeko eskuzko tresnekin lan egitea” (%9,4).

Agente materiala (AT-50 taula)
Lanaldiko istripuetako %9,5ean, agente material eragilea 
“01.02. Maila bereko zirkulazio azalerak edo eremuak - zo-
ruak (barnealdea edo kanpoaldea, nekazaritza-eremuak, 
kirol eremuak, zoru irristagarriak, zoru pilatuak, iltzeak di-
tuzten taulak)” da, nahiz eta kasuen %25,2an, agente mate-
rialaren informaziorik agertzen ez bada, edo ez badago. 14. 
atalak, “Makina edo ibilgailua osatzen duten materialak, ob-
jektuak, produktuak, elementuak, hautsak”, %19,9 hartzen du. 
Gainera, “18.06. Gizakiak” agente material eragile gisa ager-
tzen dira lanaldiko istripuen %5,7n. 

Istripuaren tokia (AT-52 taula)
Bajadun istripuen %12,0 “in itinere” dira, %77,3 “Ohiko lanto-
kian” gertatzen badira ere. “Beste lantoki batean” gertatutako 
istripuek dute larritasun eta hilgarritasun proportzio handie-
na (%1,3 eta %1,9, hurrenez hurren).

Asteko eguna (AT-53 taula)
Bajadun istripu gehienak astelehenean gertatzen dira, lanal-
dian (%23,3) zein “in itinere” (%22,0). Lanaldiaren kasuan, is-
tripu kopurua murriztu egiten da astea igaro ahala eta, on-
dorioz, ostiralean (%15,2), larunbatean (%4,8) eta igandean 
(%3,2) izanda.

“In itinere” istripuen kopurua astearteko %20,3tik ostiraleko 
%15,5era murrizten da, eta nabarmen murrizten da larunba-
tetan eta igandeetan (%5,1 eta %2,4, hurrenez hurren).

Lesionatutako gorputzaren zatia (AT-54 taula)
Lanaldiko istripuetan, goiko gorputz-adarrak edo horietako 
zatiren bat zauritu ziren kasuen %38,7n, beheko gorputz-a-
darrak kasuen %26,6n, eta bizkarra kasuen %19,6n.

“In itinere” istripuetan, beheko gorputz-adarretako (%32,0), 
buruko eta lepoko (%26,9) eta goiko gorputz-adarretako 
(%17,6) lesioak nagusitzen dira.

Trafikoarekin zerikusia dutena (AT-55 taula)
Trafiko istripuak “in itinere” istripuen %49,9 dira; aldiz, lanal-
dikoen %2,6 dira soilik. Larritasunari dagokionez, lanaldiko 
trafiko istripuen %1,7 dira larriak edo hilgarriak, eta %1,2, “in 
itinere” istripuen kasuan. Aldiz, gainontzeko istripuetan, ehu-
nekoak %0,6 eta %0,4 dira, lanaldian eta “in itinere”,hurrenez 
hurren.
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2013ko urtarriletik abendura arteko hilabeteetan lan istripua 
izatearen eta beste 6 faktoreren arteko lotura aztertu da: lu-
rraldea, istripua gertatzerakoan lan egiten zuen enpresaren 
jarduera-sektorea, langilearen generoa, langilearen adina eta 
kontratazio mota.

Metodologia atalean adierazi bezala, intzidentzia-tasak eta 
intzidentzia-tasen arrazoiak Poisson erregresio ereduaren 
bidez lortu dira, aldagai horien arabera doituta.

EAEko lanaldiko LIen guztizkoaren inguruan (ikus AT-56 
taula)
Gainontzeko aldagaien arabera doitu ondoren, hiru lurraldee-
tan lanaldiko istripuen antzeko intzidentzia izan zela ikusi zu-
ten (Arabarako 1 hartu zuten balore gisa eta, Bizkairako eta 
Gipuzkoarako, berriz, 0,96).

Gizonezkoen arriskua (1,9) emakumezkoenaren ia bikoitza 
izan zen, lanaldiko istripuetan-

2013an, istripu-tasak gehiago eragin zien langile gazteei, tar-
teko taldearen arriskua %16 txikiagoa eta 44 urtetik gorako 
taldearen arriskua %10 txikiagoa izanda.

Lan istripua izateko arrisku handiena izan zuen sektorea 
Lehen sektorea izan zen. Lehen sektorean, batez besteko 
arriskua Industriakoa baino 3 aldiz handiagoa izan zen, Erai-
kuntza sektorekoa baino 2 aldiz handiagoa, eta Zerbitzu sek-
torekoa baino 4,5 aldiz handiagoa.

Lan kontratuaren pisuari dagokionez, gainontzeko aldagaiak 
doitu ondoren, ez zen desberdintasun nabarmenik ikusi aldi 
baterako eta behin betiko kontratuen istripu-arriskuen ar-
tean. 

3
LAN ISTRIPUAREN ARRISKUA, LANGILEAREN 
GENEROAREN ETA ADINAREN, LURRALDE HISTORIKOAREN, 
JARDUERA-SEKTOREAREN, KONTRATU MOTAREN ETAN 
GIZARTE-SEGURANTZAKO ERREGIMENAREN ARABERA
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Lanaldiko LI larrien eta hilgarrien inguruan (batera) (ikus 
AT-56 taula)
Istripu larria edo hilgarria izateko gizonezkoen arriskua ema-
kumezkoena baino 2,5 aldiz handiagoa izan zen.

Istripu larrien edo hilgarrien arrisku handiena gazteenen ar-
tean gertatu zen; izan ere, tarteko adinen hirukoitza eta 44 
urtetik gorakoena baino 1,6 aldiz handiagoa izan zen.

Lehen Sektorean, istripu larria edo hilgarria izateko arriskua 
beste sektoreetakoa baino askoz handiagoa da. Lehen sek-
torean, arriskua Industriakoa baino 7,5 aldiz handiagoa izan 
zen, Eraikuntza sektorekoa baino ia 3,5 aldiz handiagoa, eta 
Zerbitzu sektorekoa baino 12,5 aldiz handiagoa.

Era berean, aldi baterako kontratua zutenek istripu larria edo 
hilgarria izateko arriskua behin betiko kontratua zutenena 
baino %50 handiagoa izan zen.
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4.1 BILAKAERA OROKORRA
Bajadun istripuen hileko seriea aztertu da, 2000tik 2013ra 
doazen 14 urteetan.

Lehenik eta behin, 2006an hasitako istripuen murrizketaren 
jarraipena ikus daiteke (AT-57).

25etik 28ra arteko irudiek urteko seriearen bilakaera azal-
tzen dute, hainbat aldagairen arabera: lurraldea, jarduera
-sektorea, generoa eta langilearen adin taldea. Gizonezkoen 
hileko lanaldiko bajadun istripuen kopurua emakumezkoena 
baino handiagoa da aldi osoan baina, ikusi bezala, aldea gero 
eta txikiagoa da (25. irudia). 

Adinen arabera, gauza bera gertatzen da 25 eta 44 urte ar-
teko langileekin, gainontzeko adin kategoriei dagokienez (26. 

irudia) eta Bizkaiko kolpatuentzako, gainontzeko lurraldeei 
dagokienez (27. irudia). Sektoreka (28. irudia), 2009an alda-
keta gertatzen da, Zerbitzu sektoreak Industria sektorea or-
dezkatuta, istripu-tasa handienari dagokionez (2008ra arte, 
barne). Halaber, nabarmentzekoa da Eraikuntzaren sekto-
rean izandako istripu kopuruaren murrizketa.

AT-57 taulak urteko lanaldiko bajadun lan istripuen kopu-
rua eta ehuneko aldakuntza erlatiboa agertzen dira, aurre-
ko urteari dagokionez. Aldakuntza negatiboa da, 2001ean, 
2005ean eta 2006an izan ezik, 2009tik aurrera, murrizketak 
nabarmenak izaten jarraituta.

2009-2013 aldirako hileko tasen eta espero diren tasen bila-
kaera aurkezten da, lesio mailaren arabera, 29tik 32ra arteko 
irudietan. Orokorrean, ikusitako hileko intzidentzia-tasak es-
pero zirenak baino txikiagoak izan dira. 

4
EZBEHAR-KOPURUAREN 
BILAKAERA 2000-2013
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Lanaldiko istripuen urteko batez besteko intzidentzia-tasen 
bilakaera ikusterakoan (AT-58 taula), hamalau urteetan behe-
ranzko patroia dutela ikus daiteke, lurraldeen artean aldeak 
badaude ere.

Nolanahi ere, denborazko seriea Poisson ereduaren bidez 
doitu denean eta urteen arteko doitutako aldakuntzaren joe-
ra edo ehunekoa kalkulatu ahal izan denean; hau da, genero, 
adin eta jarduera-sektoreko aldeen ondoriozko eragina ken-
duta, analisiak joera desberdinak dituzten 5 aldi identifikatu 
ditu: 2000-2003 aldian, urteko batez besteko %1,2ko murriz-
keta izan zen lanaldiko istripuetan; 2004-2005 aldian, urteko 
batez besteko %1,9ko hazkundea; 2006-2007 aldian, %4,5eko 
batez besteko beherakada izan zen, eta 2008-2011 aldiak 
izan zuen murrizketa nabarmenena (%11,1). Azkenik, 2012an 
eta 2013an, %3,7ko murrizketa mantentzen da (AT-59).

Istripu larrien eta hilgarrien joera ere onuragarria izan da. 
Gai tekniko estatistikoak direla eta, 3 aldi ezartzen dira istri-
pu mota horretarako: 2000-2005, 2006-2007 eta 2008-2013. 
AT-59 taulan ikus bezala, aldi bakoitzeko beherakada aurre-
koa baino handiagoa da: %3,7, 2000-2005 aldian; %5,7, 2006-
2007 aldian eta %11,0, 2008-2013 aldian.

4.2 INTZIDENTZIA-TASA ESTANDARIZATUAK
AT-58 taulak eta 33-36 irudiek jarduera ekonomikoaren ara-
bera estandarizatutako lanaldiko lan istripuen intzidentzia
-tasen bilakaeraren emaitzak azaltzen dituzte.

Hiru lurraldeetako intzidentzia-tasa estandarizatuen bila-
kaerak beheranzko patroi bera jarraitzen du seriean, Gipuz-
koaren 2013ko jokaera izan ezik; izan ere, tasa estandariza-
tuaren gorakada aurkezten du 2012ri dagokionez, bere tasa 
gordina txikitzen bada ere. Gainera, tasa estandarizatua tasa 

gordinaren berdina da; aldiz, beste bi lurraldeetan, tasa es-
tandarizatua tasa gordina baino txikiagoa da.

Tasa estandarizatuen baloreek tasa gordinen baloreak bai-
no txikiagoak izateko joera dute (Gipuzkoan, 2013an, gerta-
tutakoa izan ezik). Hori EAEko eta Espainiako lurraldeetako 
populazioen arteko jarduera ekonomikoaren adarren bana-
keta ezberdinaren ondorioz da, EAEn istripu-tasa handiena 
agertzen duten adarrek Espainiako populazioan pisu txikia-
goa azalduta.

4.3 LAN-ISTRIPU HILGARRIAREN ONDORIOZ
GALDUTAKO BIZITZA-URTE POTENTZIALAK (GBUP)
Erkidegoan, 25.720 bizitza-urte galdu dira 2000 eta 2013 ar-
tean, lan istripuaren ondoriozko hilgarritasun goiztiarra dela 
eta.

Galdutako bizitza-urteen batez bestekoa aldiz aldi murrizten 
dela ikusten da, lurraldearen eta sektorearen arabera, jokaera 
ezberdin zehatzak badaude ere. Batez besteko hori antzekoa 
izan da Industrian eta Lehen sektorean, azken lau urteetan 
(istripu hilgarri bakoitzeko, batez besteko 21 urte inguru gal-
duta), Eraikuntza sektoreak aurkezten duen batez bestekoa 
handiagoa izan da (istripu hilgarri bakoitzeko, 28 urte baino 
gehiago galduta). Galera txikiena aurkezten duen sektorea 
Zerbitzuena da, istripu hilgarri bakoitzeko, batez besteko 17 
urte galduta (AT-62). 

Nolanahi ere, GBUP batez bestekoak ez du jarduera-sektore 
bakoitzeko langileen arteko heriotza-tasa goiztiarraren pi-
sua islatzen. Horretarako, egokiagoa da GBUP tasa erabiltzea 
(GBUP kopurua, 1.000 langileko). Tasa hori murriztu egin da 
bigarren bosturtekoan (2005-2009), 2000-2004 aurreko al-
diari dagokionez, eta txikitzen jarraitu da azken 4 urteetan 
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(2010-2013); horrek 2000-2013 aldi osoan heriotza-tasa goiztiarraren murrizketa mantentzen dela adierazten du (AT-60).
Nabarmentzekoa da Lehen sektoreko GBUP tasaren bilakaera; izan ere, erdira baino gehiago murrizten da, 2000-2004 aldiari 
dagokionez (23,84tik 9,61era). Halaber, nabarmena da Eraikuntza sektoreko murrizpena (10,13tik 4,04ra); horrek heriotzak geroz 
eta beranduago gertatzen direla esan nahi du.

Ez da ezberdintasun esanguratsurik ikusten GBUP tasa gordinaren eta estandarizatuaren artean (AT-61 taula).

1. %3,9ko beherakada lanaldiko istripuen kopuruan, 2012. urteari dagokionez; ondorioz, jadanik 7 urte kontsekutibo dira beherakadekin.

2. “In itinere” istripuen gorakada txikia: 25 istripu gehiago, %0,8 gehiago, baina intzidentzia %5,3 handitzen da.

3. Istripu hilgarrien kopuruaren murrizketa, lanaldian (%13,8) zein “in itinere” (%37,5), 2012ri dagokionez.

4. % 3ko beherakadak Industriako eta Eraikuntza sektoreetako lanaldiko intzidentzian, Zerbitzuetan eta Lehen sektorean gora egiten duen bitartean (3,11 eta 
1,05 kolpatu, 1.000 langileko, hurrenez hurren).

5. Istripu ez traumatikoen gorakada: Industriaren datuak bultzatutako %16,4 (%66,6ko hazkuntza, sektoreko intzidentzia-tasari dagokionez).

6. % 13,8ko murrizketa lanaldiko istripu hilgarrietan; ondorioz, %9,9ko murrizketa bere intzidentzia-tasan.

7. Industria eta Eraikuntza sektoreek izan dute beherakada handiena lanaldiko istripu larrietan eta hilgarrietan (%18,2). 

8. Lanaldiko intzidentzia-tasa handiena duen lurraldea Araba/Álava da (37,01 kolpatu, 1.000 langileko), eta Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa antzekoak dira (34,92 
eta 34,91, hurrenez hurren).

9. Emakumezkoek izaten dute “in itinere” istripu kopuru handiena, 1.943, gizonezkoen 1.366en aurrean. Aldea nabarmena da intzidentzia tasen eremuan: 6,11, 
3,68ren aurrean.

10. 25 urtetik beherako langileek dute lanaldiko zein “in itinere” istripuen intzidentzia handiena, baina 44 urtetik gorako langileak dira istripu larri eta hilgarri 
gehien izaten dituztenak (intzidentzia-tasei dagokienez).

11. Istripu guztien %24,8 lanean 6 hilabete baino gutxiago zeramaten langileei dagokie.

ONDORIOAK
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LAN ISTRIPUEN TAULAK 2013. URTEA

Jatorrizko txostenak 62 taula ditu. Osalanen webgunean ikus 
daitezke: www.osalan.euskadi.net
(2013ko estatistiken atala, Urteko Txostena)
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2012 2013 Aldakuntza osoa 
(%) 2012-2013Lanaldikoa Itinere Lanaldikoa Itinere

Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Lanal. Itinere

1. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 598 7 4 609 17 0 0 17 553 4 5 562 7 0 0 7 -8% -59%

2. Industria 9.176 49 11 9.236 567 6 3 576 8.474 51 9 8.534 560 2 2 564 -8% -2%

3. Eraikuntza 3.040 29 4 3.073 158 3 1 162 2.509 22 5 2.536 126 1 2 129 -17% -20%

4. Zerbitzuak 12.320 59 10 12.389 2.507 18 4 2.529 12.618 62 6 12.686 2.590 18 1 2.609 2% 3%

GUZTIRA 25.134 144 29 25.307 3.249 27 8 3.284 24.154 139 25 24.318 3.283 21 5 3.309 -4% 1%

AT-1 taula. Lanaldiko/Itinere bajadun LIen kopurua, larritasunaren eta jarduera-sektorearen arabera. EAE, 2012-2013

2012 2013 Aldakuntza osoa 
(%) 2012-2013Lanaldikoa Itinere Lanaldikoa Itinere

Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Lanal. Itinere

1. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 59,464 0,696 0,398 60,557 1,690 0,000 0,000 1,690 62,643 0,453 0,566 63,663 0,793 0,000 0,000 0,793 5% -53%

2. Industria 57,122 0,305 0,069 57,495 3,530 0,037 0,019 3,586 55,366 0,333 0,059 55,758 3,659 0,013 0,013 3,685 -3% 3%

3. Eraikuntza 74,026 0,706 0,097 74,829 3,847 0,073 0,024 3,945 71,906 0,631 0,143 72,680 3,611 0,029 0,057 3,697 -3% -6%

4. Zerbitzuak 24,638 0,118 0,020 24,776 5,014 0,036 0,008 5,058 25,683 0,126 0,012 25,822 5,272 0,037 0,002 5,310 4% 5%

AT-3 taula. Lanaldiko/Itinere bajadun LIen intzidentzia-tasa, larritasunaren eta jarduera-sektorearen arabera. EAE, 2012-2013

Aldakuntza osoa (%) 2012-2013
2012 2013 2012 2013 Lanaldikoa Itinere

Arina 34,91 35,04 4,51 4,76 0% 6%
Larria 0,20 0,20 0,04 0,03 1% -19%
Hilgarria 0,04 0,04 0,01 0,01 -10% -34%
GUZTIRA 35,15 35,28 4,56 4,80 0% 5%

AT-8 taula. Lanaldiko/Itinere bajadun LIen intzidentzia-tasa, larritasunaren arabera. EAE, 2012-2013
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2012 2013

Lanaldikoa Itinere Lanaldikoa Itinere

Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira

ARABA/ÁLAVA

1. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 76 2 3 81 1 0 0 1 89 0 0 89 3 0 0 3

2. Industria 1.911 16 2 1.929 122 0 0 122 1.817 9 1 1.827 127 1 1 129

3. Eraikuntza 483 5 0 488 16 0 0 16 349 2 0 351 17 0 0 17

4. Zerbitzuak 2.134 11 2 2.147 461 1 0 462 2.183 10 1 2.194 442 3 0 445

GUZTIRA 4.604 34 7 4.645 600 1 0 601 4.438 21 2 4.461 589 4 1 594

BIZKAIA

1. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 336 4 0 340 15 0 0 15 293 3 4 300 4 0 0 4

2. Industria 4.130 14 2 4.146 278 4 2 284 3.728 20 5 3.753 267 0 1 268

3. Eraikuntza 1.679 16 3 1.698 105 2 0 107 1.380 11 3 1.394 77 1 0 78

4. Zerbitzuak 6.560 30 7 6.597 1.312 11 3 1.326 6.701 30 3 6.734 1.413 8 1 1.422

GUZTIRA 12.705 64 12 12.781 1.710 17 5 1.732 12.102 64 15 12.181 1.761 9 2 1.772

GIPUZKOA

1. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 186 1 1 188 1 0 0 1 171 1 1 173 0 0 0 0

2. Industria 3.135 19 7 3.161 167 2 1 170 2.929 22 3 2.954 166 1 0 167

3. Eraikuntza 878 8 1 887 37 1 1 39 780 9 2 791 32 0 2 34

4. Zerbitzuak 3.626 18 1 3.645 734 6 1 741 3.734 22 2 3.758 735 7 0 742

GUZTIRA 7.825 46 10 7.881 939 9 3 951 7.614 54 8 7.676 933 8 2 943

AT-5 taula. Lanaldiko/Itinere bajadun LIen kopurua, larritasunaren, jarduera-sektorearen eta lurraldearen arabera. 2012-2013

Lanaldikoa Itinere
Aldakuntza osoa (%) 

2012-2013
2012 2013 2012 2013 Lanaldikoa Itinere

Arina 25.134 24.154 3.249 3.283 -4% 1%
Larria 144 139 27 21 -3% -22%
Hilgarria 29 25 8 5 -14% -38%
GUZTIRA 25.307 24.318 3.284 3.309 -4% 1%

AT-6 taula. Lanaldiko/Itinere bajadun LIen kopurua, larritasunaren arabera. EAE, 2012-2013

LI zenbakia Aldakuntza
2000 50.720  
2001 51.742 2,01%
2002 51.445 -0,57%
2003 48.992 -4,77%
2004 45.287 -7,56%
2005 46.127 1,85%
2006 46.447 0,69%
2007 44.367 -4,48%
2008 43.580 -1,77%
2009 34.796 -20,16%
2010 33.130 -4,79%
2011 30.177 -8,91%
2012 25.307 -16,14%
2013 24.318 -3,91%

AT-57 taula. Lanaldiko bajadun LIen kopurua eta urteko aldakuntza (%) EAE 2000-2013
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LAN ISTRIPUEN GRAFIKOAK 2013. URTEA

Jatorrizko txostenak 47 grafiko ditu. Osalanen webgunean ikus 
daitezke: www.osalan.euskadi.net
(2013ko estatistiken atala, Urteko Txostena)
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Lanaldian gertatutako istripuen intzidetzia-tasa
EAE, 2012-2013
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Lanaldian gertatutako istripu-tasa, 1.000 langileko9. irudia.
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Lanaldian gertatutako istripu-tasa, 1.000 langileko
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Lanaldian gertatutako bajadun istripuak, sexuaren arabera
EAE, 2000-2013
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Euskal Autonomia
Erkidegoko laneko
gaixotasunen txostena

2013
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1.1 DATUEN ITURRIA
Txostena egiteko CEPROSS aplikazioak sortutako fitxategi 
estatistikoa erabili da, laneko gaixotasunak ordenagailu bi-
dez jakinarazten dituena (Lan eta Immigrazio Ministerioko 
Gizarte Segurantzaren Antolaketako Zuzendaritza Nagusia). 
Fitxategiak EAEko enpresetako langileen laneko gaixotasunei 
buruzko informazioa dauka, 2007 eta 2013 urteen artekoa, 
mutualitateek CEPROSS sistemari jakinarazitakoa. Informa-
zio hori indarrean den Gizarte Segurantzako Sistemako la-
neko gaixotasunen koadroko 1299/2006 Errege Dekretuko 1. 
eranskinean gehitutako gaixotasunei buruzkoa da.

Laneko gaixotasunen aldi bateko bilakaera aztertzeko, 
CEPROS 2007-2013 fitxategi estatistikoa eta IGATT aplika-
ziotik ateratako 2000-2006ko laneko gaixotasunen fitxategia 
erabili ziren.

1.2 AZTERTU BEHARREKO DATU MULTZOA:
DENBORA-TARTEA ETA HAUTAKETA-IRIZPIDEAK
2013 eta 2012 urteetan CEPROS aplikazioan erregistratu zi-
ren laneko gaixotasunei buruzko datuak aztertu ziren. Lane-
ko gaixotasunen jakinarazpenak erregistratu zireneko eguna 
baliatu zen hautaketa-iragazki gisa. 2013 eta 2012 urteeta-
ko datuak alderatzeko, azkenean laneko istripu eta gaixota-
sun arrunt gisa sailkatu ziren kasuei buruzko jakinarazpenak 
baztertu ziren.

1METODOLOGIA
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Azken 14 urteetako laneko gaixotasunen bilakaera azter-
tzeko, 2000. urtetik 2013. urtera arteko (biak barne) laneko 
gaixotasunen inguruko datuak bildu ziren, informazio-iturri 
eta hautaketa-irizpide berberak erabilita. 14 urteko aldian, 
laneko gaixotasunen indargabetutako jakinarazpenetatik eta 
laneko gaixotasunen jakinarazpen modu berritik ateratako 
datuak bateratzean, ezin izan dira kanpo utzi laneko istripu 
edo gaixotasun arrunt gisa sailkatutako kasuak. Hori dela-e-
ta, baliteke tauletan agertzen diren emaitzak bat ez etortzea 
erabat, laneko istripuak eta gaixotasun arruntak kanpo utzita 
daudelako eta grafikoetan agertzen direnak kasurik baztertu 
gabe ateratako emaitzak direlako.

1.3 IKERGAI DEN POPULAZIOA
Istripuak eta gaixotasunak izateagatik ikertu den populazioa 
EAEko langileek osatzen dute, Gizarte Segurantzara afiliatu-
rikoek, azterlanak iraun duen aldietan alta hartuta zeudenek 
eta Gizarte Segurantzako edozein araubideren arabera lane-
ko gertakizunetan babesa zutenek. Laneko gertakizunetan 
babesik ez duten autonomoak kanpo utzi dira.

Gizarte Segurantzara afiliaturiko populazioa hartu da oinarri, 
honako aldagai hauetan bereizita: araubidea, lurralde histo-
rikoa, jarduera ekonomikoa, adina, sexua eta kontratu mota, 
2009, 2010, 2011, 2012 eta 2013 urteetan.

1.4 TXOSTENEAN ERABILITAKO MAIZTASUN-
ETA ARRISKU-NEURRIAK
2013ko laneko gaixotasunei buruzko informazio biltzeko lau 
neurri erabili dira:

1. Ikergai den denboraldian izandako istripu eta laneko gaixotasu-
nen kopurua. Taula gisa jarrita agertzen dira, interes-aldagaie-
tan banatuta.

2. Baja-aldiaren iraupena. Baja eta alta hartu ziren egunen ar-
tekoak hartu ziren kontuan bajaren iraupena kalkulatzeko. 
Jakina, datu horiek kasu itxietatik bakarrik eskura daitezke. 
Hala ere, urtea amaitzean oraindik zabalik dauden kasuetako 
egunak ere baja-egun gisa hartzen dira. Hau da, baja hartu 
zen egunetik 2013/12/31ra arteko egunak zenbatu dira kasu 
horietan. 

3. Urteko intzidentzia-tasa. Toki eta urte jakin batean laneko 
gaixotasunen kasu berriak sortzeko maiztasuna eta gaixota-
sunen garrantzia neurtzen ditu. Leku jakin bateko mila lan-
gileren laneko gaixotasunen kopurua da, denbora-tarte jakin 
batean.

2013ko eta 2012ko intzidentzia-tasen urte arteko alderaketa 
ere egin da. 

4. Arrisku-neurriak, intzidentzia-tasen erlazioaren arabera kal-
kulatuta. Konparazio-taldearekin alderatuta ezaugarriren bat 
bera duten langileen artean laneko gaixotasunen intziden-
tziaren maiztasun handiena kalkulatzen du. 

Intzidentzia-tasen erlazioak kalkulatu ziren langileen sexua, 
adina, kontratazio mota, lurraldea eta laneko gaixotasuna ai-
tortzean langilearen lantokia zen enpresaren jarduera-sekto-
rea oinarri hartuta. Faktore guztiak batera aztertzeko, erre-
gresio-eredu bat erabili da faktore bakoitzak gaixotasunen 
intzidentzia-tasan izan lezakeen eragina neurtzeko, aztertu-
tako gainerako faktoreak kontuan hartu gabe.
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2013ko laneko gaixotasunen urteko intzidentzia-tasa eredu 
egin da Poisson-en erregresio baten bidez, honako aldagai 
hauek egokituta: sexua, adin-taldea (16-29, 30-49 eta 50 edo 
gehiago), gaixotasun-jakinarazpena erregistratu zen lurral-
dea, eta langilearen enpresaren jarduera-sektorea. Bi eredu 
egokitu ziren: lehenengoa, baja eragin duten eta eragin ez du-
ten laneko gaixotasunen kasu berri guztiak barne hartu ziren; 
bigarrena, baja eragin duten laneko gaixotasunen kasu be-
rriak barne hartu ziren.

Intzidentzia-tasen erlazioa (IE) ereduan lortutako kasuan ka-
suko koefizientearen esponentziala aterata kalkulatzen da, 
gainerako aldagaiekin egokituta.

Azken hamalau urteetako (2000-2013) laneko gaixotasunen 
bilakaera azaltzeko urteko intzidentzia-tasa eta kopurua era-
kusten dira.
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2.1 ARRISKUAN DEN BIZTANLERIA LANGILEA 
Esan den bezala, azterketa egiteko, arriskuan den biztanle-
riatzat Gizarte Segurantzan afiliatuta eta laneko gertakizune-
tan babestuta dauden EAEko langileak hartu dira.

Biztanleria multzo hori ez da egonkorra eta, 2012rekin alde-
ratuta, 2013an aldaketa handiak izan ditu, enplegua murriztu 
egin delako. LG-1 taulan afiliatutako biztanleen urte arteko 
aldakuntza erakusten da, lurraldeen eta jarduera-sektoreen 
arabera. Oro har, 2013an %4 egin zuen behera afiliatutako 
biztanleen kopuruak. Kopuru horrek %12 ere egin zuen behe-
ra lehen sektorean eta %15 eraikuntzarenean. Beherakada 
txikiagoa izan zen industrian, eta are txikiagoa zerbitzuen 
sektorean.

Aldeak handiagoak dira Araban adibidez; lehen sektoreko 
afiliatuen kopurua %27 jaitsi zen eta %19 eraikuntzaren alo-
rrean. Gipuzkoa izan zen afiliatuen kopuruan murrizketa txi-
kiena izan zuen lurraldea.

Erreferentziarako den biztanleriaren aldakuntza horiek lane-
ko gaixotasunen intzidentzia-tasen aldakuntzaren arrazoia 
dira partzialki.

2.2 KOPURU ABSOLUTUAK ETA LANEKO
GAIXOTASUNEN INTZIDENTZIA-TASAK
2013an laneko gaixotasunen 2.833 kasu erregistratu ziren. 
Horietatik 171 laneko istripu edo gaixotasun arrunt gisa sail-

2 LANEKO 
GAIXOTASUNAK, 
2013
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katu ziren, eta ikerketatik kanpo geratu ziren. Kasu horiek 
kanpo utzi ondoren, laneko 2.662 gaixotasun zenbatu ziren.

Jakinarazitako 2.662 gaixotasun-kasuetatik 2.157 gaixotasun
-kasu berriak izan ziren eta 505, berriz, berriz ere gaixotu-
takoen kasuak (LG-2 taula). Jakinarazpenak eta laneko gai-
xotasunen kasu berriak %3 ugaritu ziren aurreko urtearekin 
alderatuta.

1 eta 2 irudietan 2013ko laneko gaixotasunen kasuen nola-
baiteko igoera azaltzen da; 2007tik intzidentzia-tasak izanda-
ko pixkanakako hazkuntza berreskuratu zen. 2013ko laneko 
gaixotasunen kasu berrien intzidentzia-tasa 3,13koa izan zen 
mila langileko; 2012an, aldiz, 2,93 langilekoa izan zen.

2012an jakinarazitako 2.662 laneko gaixotasunen kasuetatik 
2.584 urte horretan itxi ziren eta 78 zabalik zeuden oraindik 
urtearen amaieran (LG-3 taula). Kasuak ixteko arrazoiak LG-3 
taulan agertzen dira. 2013an, prozesua amaitzean, 2012re-
kin alderatuta, hazi egin ziren baliaezintasunik gabeko lesio 
iraunkorrak eta bajarik gabeko kasuak. 

Horri lotuta, 2013an lau puntu hazi zen laneko gaixotasu-
nen kasu berrien artean bajarik gabeko laneko gaixotasunen 
ehunekoa (%80 izatetik %84 izatera. LG-2 taula). Hala, indartu 
egin zen bajarik gabeko laneko gaixotasunen kasuen kopurua 
gehitzeko joera aldi baterako baliaezintasuna eragin zuten 
kasuekin alderatuta, 3. irudian ikus daitekeen bezala.

Laneko baja-aginduaren eta gaixotasun-aldiaren arteko ha-
rremana aztertu zen, gaixotasunaren lehen aldian eta ondo-
rengo aldietan agindutako bajen artean ezberdintasunik egon 
zen analizatuta. Zera egiaztatu nahi zen: gaixotasunaren 
lehen aldian agindutako baja hartu zen kasuek behera egi-
teak ondoren berriz ere gaixotzeagatiko baja-kasuak areago-
tzea eragiten zuen. 4. eta 5. irudietan ikus daitekeen bezala, 

2007tik aurrera, bajarik gabeko gaixotasun-jakinarazpenen 
hazkuntza lehen gaixoaldietan eman zen, eta ez berriz ere 
gaixotutakoen kasuetan. Laneko bajaren ez zen berdin agin-
du jakinarazpena lehen gaixoaldikoa izan zenean edo berriz 
ere gaixotzean. Espero bezala, bajak maizago agindu ziren 
berriz ere gaixotzean, hasierako gaixoaldietan baino. Hala, 
hasierako gaixoaldian laneko gaixotasunen bajarik gabeko 
5 jakinarazpeneko bajadun jakinarazpen bat egin bazen ere, 
berriro gaixoturikoen kasuetan erlazio hori alderantzizkoa 
izan zen, hau da, 1:4, eta, bigarren aldiz berriro gaixoturikoen 
kasuetan, bajarik gabeko jakinarazpen 1 egin zen bajadun 6 
jakinarazpeneko.

Laneko gaixotasunaren prozesua eta iraupena 
Laneko gaixotasunaren prozesua langile baten eta gaixota-
sun bera arrazoi izanik itxitako laneko gaixotasunen jakina-
razpenen multzoa da. Iraupena itxitako jakinarazpen bakoi-
tzaren laneko bajaren egunak dira.

LG-5 taulan ikus daitekeenez, laneko gaixotasunen 2.662 ja-
kinarazpenak 2.584 prozesutan daude banatuta. 

LG-6 taulan laneko gaixotasunengatiko bajen iraupenari lo-
tutako datuak ikus daitezke. 2013an aitortutako kasuetako 
bajaren iraupenaren mediana edo 50 pertzentila 30 egun 
izan zen, 2012an aitortutakoenarena baino egun bat gehia-
go. Aipatu beharra dago 2012ko prozesuen iraupenaren ba-
lioen barruan sartzen dira 2012an aitortutako baina 2013ren 
amaieran oraindik irekita zeuden kasuak (34 kasu). 

2013an laneko gaixotasunen prozesuetako bajen batez bes-
teko iraupenak behera egin zuen 2012rekin alderatuta. Ba-
tez beste 28 egun gutxitu da lehen gaixoaldien prozesuetako 
bajen iraupena, baina baita berriro lehen aldiz eta ondoren 
gehiagotan gaixotutakoen kasuetan (LG-6 taula). Hala ere, 
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murrizketak laneko gaixotasunen jakinarazpenen %25ari ba-
karrik eragiten dio. 

Bajen batez besteko iraupenean alderik egon zen ere ikertu 
zen, lurraldearen, langilearen sexuaren, gaixotasun motaren 
eta gaixotasunaren egoeraren (kasu berria edo berriro gaixo-
tutakoen kasua) arabera. LG-7 taulan ikus daitekeen bezala, 
bajen iraupenean eragin handiena duen faktorea gaixotasun 
mota da. Sexuak, lurraldeak edo berriro gaixotutakoen kasua 
izateak edo ez izateak eragina dute, baina askoz ere txikia-
goa. Aipatu beharra dago LG-7 taulan agertzen diren bajen 
batez besteko iraupena luzatzea edo laburtzea gainerako 
faktoreen araberakoa dela. 

Laneko gaixotasunak sektoreko eta lurraldeko
Sektoreei erreparatuta, industriarenak jarraitzen du izaten 
laneko gaixotasunen kasu gehien jakinarazten dituena eta in-
tzidentzia-tasarik handiena duena (LG-8 taula eta 6. irudia). 
2013an, sektore guztietako laneko gaixotasunen intziden-
tziak egin zuen gora. Intzidentzia-tasaren hazkuntza gaixo-
tasunen kopuruak behera egin zuen sektoreetan ere nabari-
tu zen, esate baterako, eraikuntzan. Sektore horietan, langile 
kopuruaren jaitsiera gaixotasun-kasuen jaitsiera baino han-
diagoa izan zen, eta, beraz, intzidentzia-tasa handitu zen.

Laneko gaixotasunen lurraldekako banaketa ez da homoge-
neoa. Kasu gehienak Bizkaian erregistratu ziren arren, Gipuz-
koak intzidentzia-tasa handiagoa izan zen (LG-9 taula eta 7. 
irudia); aurreko urtean ere joera bera izan zen. Araban eta 
Bizkaian oso antzekoa izan zen laneko gaixotasunen intzi-
dentzia, baina Gipuzkoan baino txikiagoa.

Lurralde bakoitzeko jarduera-sektorea kontuan izanez gero 
(LG-10 taula eta 8., 9. eta 10. irudiak), ereduak ezberdinak 

dira. EAEko laneko gaixotasunen erdiak Gipuzkoako eta Biz-
kaiko industriaren sektorean gertatzen dira; intzidentzia-tasa 
handienak dituzte. Gora egin du laneko gaixotasunen intzi-
dentziak hiru lurraldeetako eraikuntzaren enpresetan, baina 
gehien Araban, eta industriaren sektorearen antzeko intzi-
dentzia-tasa izan zuen. Gipuzkoako industriaren, eraikun-
tzaren eta zerbitzuen sektoreetako enpresek Bizkaiko eta 
Arabakoek baino intzidentzia handiagoa izan zuten. Hala ere, 
lehen sektoreko gaixotasun gehienak Bizkaian erregistratu 
ziren. Zerbitzuen sektorearen profila oso egonkorra da, baina 
zertxobait egiten du gora laneko gaixotasunen intzidentziari 
dagokionez. 

Laneko gaixotasunak ekonomia-jardueren talde bakoitzeko
2013an erregistratutako laneko gaixotasun berrien %70 
ekonomia-jardueren hamahiru taldetan izan ziren: meta-
lurgia, metalezko produktuen fabrikazioa, makinen eta eki-
poen fabrikazioa, motordun ibilgailuen fabrikazioa, beste 
garraio-material batzuen fabrikazioa, makinen eta ekipoen 
konponketa eta instalazioa, eraikuntza, ibilgailuen salmenta 
eta konponketa, handizkako eta txikizkako merkataritza, lo-
rezaintza-zerbitzuak, enpleguarekin eta hezkuntzarekin erla-
zionatutako jarduerak. Laneko gaixotasun gehien izan zituz-
ten ekoizpen-jarduerak “metalezko produktuen fabrikazioa, 
makinak eta ekipoa izan ezik”, “metalurgia”, “makinen eta eki-
poen fabrikazioa”, “hezkuntza” eta “motordun ibilgailuen eta 
atoien fabrikazioa”, (LG-14 taula). 

Laneko gaixotasunak izateko arrisku handiena duten jardue-
rak ez ziren izan erabat kasu kopuru gehien izan zituztenak, 
intzidentzia-tasak alderatzean ikus daitekeen bezala. Laneko 
gaixotasunen kasu berrien intzidentzia-tasarik handiena izan 
duten bost ekoizpen-jarduerak honako hauek izan ziren, ai-
patzen diren hurrenkeran: “beste erauzketa-industria 
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batzuk” (16 x 1000) “metalurgia” (15,13 x 1.000), metalezko 
produktuen fabrikazioa, makinak eta ekipoak izan ezik” (13 
x 1.000), “egurraren eta kortxoaren industria” (11,33 x 1.000) 
eta “motordun ibilgailuen eta atoien fabrikazioa” (10,78 x 
1.000). Hainbat jarduera taldetan egin zuen behera intziden-
tziak 2013an, esate baterako, “industria kimikoa”, “lurreko 
garraioak”, “gizarte-zerbitzuetako jarduerak ostaturik gabe” 
y “bestelako zerbitzu pertsonalak” taldeetan. Talde horietan 
tasa murrizteak nabarmen murriztu du kasu kopurua. 

Interesgarria da ekonomia-jardueren talde batzuetako laneko 
gaixotasunen kasu berrien hazkuntza diagnostikatutako gai-
xotasun motaren arabera (LG-20 taula). Horri lotuta, indus-
triaren sektoreko enpresetan, hau da, metalurgia, metalezko 
produktuen, makinen, motordun ibilgailuen, garraio-materia-
len fabrikazioa, eta makinen eta ekipoen konponketa arloetan 
(EJSNren 23, 25, 28, 29, 30 eta 33 dibisioak), hazkuntza hipoa-
kusi eta arnasketa-gaixotasunengatik gertatu da. Handizkako 
eta txikizkako merkataritza-jardueretan karpoko kanalaren 
sindromearen kasuak ugaritu ziren. Hezkuntzaren sektorean, 
ahots-patologien hazkuntza nabarmena izan zen. 

EP-21 taulak patologia horien intzidentziarik handiena du-
ten ekoizpen-jardueren hiru taldeen sailkapena agertzen du, 
laneko gaixotasun mota bakoitzaren arabera. Jarduera tal-
de batzuek hainbat gaixotasun motaren intzidentzia handiak 
izan zituzten, adibidez “metalurgia”, “metalezko produktuen 
fabrikazioa” edo “motordun ibilgailuen fabrikazioa” bezala-
ko jardueretan; intzidentzia-tasa handiak izateaz gain kasu 
kopuru handiak ere izaten dituzte. Nabarmentzeko lotura in-
teresgarria da hezkuntzaren alorreko arnasketa-patologien 
intzidentzia handia. Hori ahots-korden trastornoen kopuru 
handiarengatik da. “Mea-produktuen fabrikazioa” eta “meta-
lurgia” arloetako arnasketa-gaixotasunen intzidentzia handia 
da, eta 2013an aitortutako silikosi kasuen proportzioa handia 

da. Enpleguarekin erlazionatutako jardueren alorrean asko 
dira aldi baterako lan-enpresetako langileen artean soldatze
-kearengatiko bronkitis-kasuak. Zaratak eragindako hipoa-
kusiak askoz ohikoagoak izan ziren metalurgiaren industrian 
eta ingeniaritza zibilean. Ehungintzako eta beste manufaktu-
ra-industria batzuetako karpoko kanalaren sindromearen in-
tzidentzia handia da baina kasuak gutxi dira. Hala ere, “meta-
lezko produktuen fabrikazioa” alorreko enpresetan karpoko 
kanalaren sindromearen 34 kasu eman ziren. 

Laneko gaixotasunak sexuaren eta adinaren arabera
LG-11, 12 eta 13 tauletan adinaren eta sexuaren araberako 
gaixotasunak erakusten dira. Intzidentzia askoz handiagoa 
da gizonetan eta, horien artean, 45 urtetik gorakoetan. Ema-
kumeetan ere intzidentzia handiagoa da adinez nagusiagoak 
direnen artean. Aurreko urtearekin alderatuta, gizonen intzi-
dentziak behera egin du hiru adin-taldeetan. Emakumeenak 
gora egin du gazteenen artean. (11.-13. irudiak).

Laneko gaixotasunak gaixotasun taldeen arabera
Laneko gaixotasunen koadro berriko gaixotasun taldeen ara-
bera (LG-15 taula), laneko gaixotasunen prozesu berrien ehu-
neko handiena hipoakusiei dagokie (%44). Horien atzetik dau-
de tendoi-lesioak (%30), muskulu-intsertzioenak eta tendoien 
inguruko ehunenak. Aurreko urteekin alderatuta ehunekoak 
txikituz doaz. Horien atzerik, alde handiarekin, presioagatiko 
nerbioen (%11) eta ahotsa etengabe behartzeagatiko ahots
-noduluen (%5) paralisia daude. 2012ko datuekin alderatuta 
ugaritu egin dira zertxobait azken kasu horiek. 

Kasu guztiak kontuan hartuta kopurua handia ez den arren, 
aipatzekoa da 2013an aitortutako arnasketa-gaixotasunen 
ugaritze nabarmena: 2012an 51 kasu izatetik 2013an 92 iza-
tera pasatu dira. Kasuen erdiak baino gehiago silikosia- edo 
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arbestosia-kasuak dira. Patologia horietan, eragina urte ba-
tzuk lehenago hartzen da. Hala ere, substantziak arnastea-
gatiko 37 patologia akutuen kasuak ere eman ziren. Subs-
tantzia kartzinogenoek eragindako 3 prozesu berri hasi dira, 
amiantoa, artsenikoa eta erradiazio ionizatzailea direla-eta. 
Agente kimikoek eragindako gaixotasunen jakinarazpen gu-
txiago egin dira. Osasuneko langileen artean agente biologi-
koek sortutako patologietan ere murrizketa egon da.

2007tik, nabarmen aldatu da gaixotasun moten patroia. Lehen 
muskulu eta tendoietako lesioak ziren ugarienak nabarmen. 
Araudi berria indarrean jarri zenetik, patologia horien kasuak 
gutxitu egin dira eta hipoakusienak nabarmen ugaritu (14. 
eta 15. irudiak). Azken horiek, azken urtean, tendoien trastor-
noengatiko eta musukulu-tendoien intsertzioengatiko kasuak 
baino gehiago izan dira, hortaz, gehien erregistratu den pato-
logia bihurtu da (LG-15 taula). 

Gaixotasunen patroia ezberdina da gizonetan eta emakumee-
tan (16. eta 17. irudiak). Hipoakusien eta arnasketa-gaixota-
sunen ugaritzea gizonen artean eman da gehien. Aldiz, ema-
kumeetan, karpoko kanalaren sindromea da ohikoena. 

Gaixotasun motaren araberako bilakaera argiago ikusten da 
laneko gaixotasunak diagnostikoaren arabera sailkatzen ba-
dira, eta ez laneko gaixotasunen taldearen eta azpitaldearen 
arabera (LG-18 taula eta 19. eta 20. irudiak). Muskuluen, ten-
doien eta artikulazioen patologiek beherako joera izan dute. 
Muskulu eta tendoien lesioak gutxitu dira, baina hipoakusiak 
ugaritu dira eta, neurri txikiagoan, arnasketa-aparatuko eta 
ahots-korden gaixotasunak. Infekzio-agenteek eragindako 
patologiek nabarmen egin zuten behera. Ez zen aldaketa han-
dirik egon azaleko gaixotasunen edo inguruko nerbioen sin-
dromeen kasuetan (karpoko kanalaren sindromea eta antze-
ko trastornoak). Tumore-patologiei dagokienez, esan beharra 

dago 2013 6 kasu berri aitortu zirela, lehenago aipatutakoak 
baino hiru gehiago (ikusi LG-15 taula). Kontraesana dago ja-
kinarazpenetan ez datozelako bat diagnostiko medikoaren 
(GNS 10 kodea) eta laneko gaixotasunen taldeak sailkatzeko 
erabiltzen den 1299/2006 EDko 1. eranskineko laneko gaixo-
tasunen kodea. Tumoreetako bat agente kimikoek sortutako 
gaixotasunen artean sailkatu zen eta beste bi substantziak 
arnasteagatiko gaixotasunen taldean. 

Hiru lurraldeetan eta bertako sektoreetan gaixotasun talde 
bakoitzaren intzidentzian alderik zegoen jakiteko gaixotasun 
taldeen, lurraldearen eta jarduera-sektorearen araberako la-
neko gaixotasunen intzidentzia-tasak lortu ziren (LG-19 tau-
la).

Ez dago gaixotasunen patroi bera lurralde bakoitzeko sekto-
rean. Gipuzkoan, muskulu-tendoien trastornoetan, karpoko 
kanalaren sindromean, hipoakusietan, silikosietan, tumoree-
tan eta agente kimikoengatiko gaixotasunetan intzidentziarik 
handiena zegoen industriaren sektorean. Bizkaian, industria-
ren eta eraikuntzaren sektoreko enpresetan, azaleko gaixota-
sunek izan zuten intzidentziarik handiena. Laneko asma Gi-
puzkoako eraikuntzaren eta industriaren alorretako langileen 
artean eman da batez ere. Laneko minbiziaren intzidentzia 
handiena Gipuzkoak industriaren eta eraikuntzaren sekto-
reetako enpresetan eman zen.
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2.3 ARRISKU-NEURRIAK.
ARRISKU-TALDEAK
2013ko laneko gaixotasunen arrisku handieneko taldeak 
identifikatzeko bost faktore nagusiren intzidentzia-tasen er-
lazioak lortu ziren: enpresaren jardueraren lurraldea eta sek-
torea, sexua, adina eta langilearen kontratu mota.

Faktore horietako bakoitzaren intzidentzia-erlazioak gaine-
rako faktoreek egokitzen dituzten, horrek adierazten du fak-
toreak duen eragina laneko gaixotasunaren intzidentzian, 
gainerako faktoreak kontuan hartu gabe. Egokitzeko, tasak 
eredu egin dira Poisson-en eredu baten bidez.

21. irudian laneko gaixotasunen egokitutako intzidentzia-er-
lazioa agertzen da azken bost urteetan aztertu diren bost 
faktoreetako bakoitzerako. Sexuari dagokion grafikoan ikus 
daitekeenez, laneko gaixotasunen arriskua gizonetan emaku-
meetan baino 1,3 inguru handiagoa da, gainerako faktoreek 
egokituta. Hau da, azken bost urteetan laneko gaixotasunen 
bat izateko arriskua ez da askoz handiagoa gizonetan ema-
kumeetan baino, nahiz eta 2012 eta 2013 urteetan zertxobait 
igo den. Hala ere, LG-11 taulan, gizon eta emakumeen intzi-
dentzia-tasen erlazioa ia hirukoitza zen, hau da, gizonetan 
arriskua benetan dutena baino askoz handiagoa agertzen du, 
beste faktoreek nahasten dutelako.

Adin-talde ezberdinetako laneko gaixotasunen arriskua pa-
rekatuz joan da azken urteetan. Laneko gaixotasunen intzi-
dentzia askoz handiagoa da adinez nagusiagoak izan ahala, 
baina adin-talderik gazteenarekin alderatuta arrisku erlati-
boa murriztuz joan da.

Lurralde bakoitzeko intzidentzien erlazioari dagokion grafi-
koan 2013ko Gipuzkoako intzidentziarik handienari buruz-

ko txostenean aurrez jasotakoa egiaztatu da. 2009an eta 
2010ean, Gipuzkoa laneko gaixotasunen arriskurik handiena 
zuen lurraldea izan zen, sexuari, adinari edo langilearen edo 
jarduera-sektorearen kontratu motari lotuta egon zitezkeen 
aldeak egokituta. 2011n, Bizkaiak Gipuzkoak baino arrisku 
handiagoa izan zuen, baina azken bi urteetan Gipuzkoa da 
berriz ere intzidentziarik handiena duen lurraldea.

Jarduera-sektoreari dagokion grafikoan sektore bakoitzaren 
arriskua zenbatekoa den ikus daiteke, zerbitzuen sektoreare-
kin alderatuta eta gainerako faktoreak egokitu ondoren, hori 
baita intzidentziarik txikiena duena. Industriaren sektorea 
azaltzen da arriskurik handiena duen arlo gisa eta, bigarren, 
eraikuntzaren sektorea. 2009-2011 artean, lehen sektoreak 
zerbitzuen sektoreak baino intzidentzia handiagoa izan zuen, 
baina 2012 eta 2013 urteetan murriztu egin da. 

Eredu egokituak, aztertutako datuen aldakortasunaren 
%80ren arrazoia denak, faktore-konbinazio bakoitzerako la-
neko gaixotasunen tasa espezifikoak kalkulatzea ere ahalbi-
detu du. LG-22 taulan kalkulatutako intzidentzia-tasa espezi-
fikoak agertzen dira, handienetik txikienera ordenatuta.

Hala ere, prebentziorako ikuspegitik begiratuta, laneko gaixo-
tasunen arriskurik handiena duten taldeak identifikatu behar 
dira. Horretarako, azterketa bera egin da, baina laneko baja 
behar izan zuten (patologiaren larritasun handiagoa adieraz-
teko) laneko gaixotasunen kasuetara (kasu berriak) mugatu-
ta. 22. irudian bost faktoreen araberako grafikoak agertzen 
dira, baina baja eragin duten laneko gaixotasunen kasu be-
rrietara mugatuta.

Daturik argiena zera da: sexuaren araberako arriskua alde-
rantzizkoa da. Laneko baja hartzen den patologietan, emaku-
meek laneko gaixotasunak erregistratzeko arrisku handiagoa 
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dute gizonen aldean, gainerako egokitzeko faktoreak kontuan 
hartu gabe. Sexuaren araberako eragin hori murriztuz joan 
da azken bi urteetan, baina bere horretan dirau. Sexuaren 
araberako eraginaren arrazoiak Gipuzkoako eta Bizkaiko in-
dustriako adin ertaineko eta aurreratuko emakumezko langi-
leen baja eragin duten laneko gaixotasunen intzidentzia-tasa 
altuak dira, LG-23 taulan ikus daitekeen bezala.

Intzidentzia-erlazioa adinaren arabera ere aldatu da. Baja 
eragin duten laneko gaixotasunetan, intzidentzia handiena du 
adin ertainekoen taldeak. Izan ere, 50 urte edo gehiago dituz-
tenen kasuan, bajarik gabeko laneko gaixotasun ugari aitor-
tzen dira, hipoakusiak adibidez. Larritasun handiagoko pato-
logiak kontuan hartzean, adinaren araberako aldeak txikitzen 
dira, eta adinez gazteenak direnen taldean arriskua handitu 
egiten da, 2013an gertatu zen bezala.

Lurraldeari dagokionez, baja eragin duten laneko gaixotasu-
netan, arriskuaren aldea existitzen da oraindik Gipuzkoaren, 
Bizkaiaren eta Arabaren artean.

Azpimarratzekoa da sektoreen artean izan den arrisku-alda-
keta azken lau urte hauetan eta azken urtean. Beste sekto-
reekin alderatuta, industriaren sektoreak izan duen arriskurik 
handiena txikituz joan da (22. irudia, 4. grafikoa). Arriskuaren 
murrizketa motelagoa izan da baja eragin duten gaixotasu-
nen artean, bajarik gabeko gaixotasunen artean baino. Ho-
rren arrazoia industriaren sektoreko bajarik gabeko hipoaku-
sien ehuneko altua da. 

2013an, lehen sektorean arriskua handitu da, eraikuntzaren 
sektorearen antzeko balioak izan ditu. Sektore horretako in-
tzidentziak behera egin du azken urtean. 

LG-22 taulan baja eragin duten eta bajarik eragin ez duten la-
neko gaixotasunen kalkulatutako tasa espezifikoak agertzen 

dira. 2013an laneko gaixotasunen guztizko intzidentzia-tasa 
mila langileko 3,13 laneko gaixotasunekoa izan zela kontuan 
hartuta, kalkulatutako tasa espezifikoak balio horren seikoi-
tza dira talde espezifiko batzuetan. 

LG-23 taulan baja eragin duten laneko gaixotasunen kalkula-
tutako tasa espezifikoak agertzen dira. Horiek interesgarria-
goak dira, laneko gaixotasunen arrisku handieneko taldeak 
adierazten dituztelako, izan ere, askotan, laneko gaixotasu-
nen zifra orokorrek ezkutatu egiten dituzte. Baja eragin duten 
laneko gaixotasunen intzidentziaren tasa gordina mila langi-
leko 0,50ekoa izan bazen 2013an, talde askotan tasa askoz 
handiagoak izan ziren. Tasarik altuenak Gipuzkoako eta Biz-
kaiko industriaren sektoreko adin aurreratuko emakumeen 
artean eman ziren.
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1. 2013an aurreko urtean baino %3 laneko gaixotasun gehiago aitortu ziren EAEn. Laneko gaixotasunen kasu berrien intzidentziak %6 egin zuen gora.

2. Laneko bajarik gabeko laneko gaixotasun gehiago erregistratzen dira oraindik, baja eragin dutenak baino. Baja askoz gehiagotan agintzen da berriro 
gaixotzean, hasierako gaixoaldietan baino.

3. 2012an, laneko gaixotasunengatiko bajen batez besteko iraupena nabarmen jaitsi zen, hasierako gaixoaldietan batez ere. Bajen batez besteko iraupenean 
eragin handiena izan zuen faktorea gaixotasun mota izan zen.

4. Gipuzkoak industriaren sektoreko enpresak izan ziren laneko gaixotasunen jakinarazpenen intzidentzia handiena izan zutenak.

5. Industriaren sektorearen barruan, “beste erauzketa-jarduera batzuk”, “metalurgia”, “metalezko produktuen fabrikazioa”, “egurraren eta kortxoaren in-
dustria” eta “motordun ibilgailuen fabrikazioa” izan ziren laneko gaixotasunen intzidentzia handiena izan zuten jarduerak. Enpresa horietan hipoakusiak eta 
arnasketa-gaixotasunak ugaritu egin ziren. 

6. Arnasketa-gaixotasunen intzidentzia handiena “mea-produktuen, ez metalezkoen, fabrikazioa” eta “metalurgia” jardueren enpresek izan zuten. Gipuz-
koa izan zen silikosi, asma eta bronkitis kimikoen intzidentzia handiena izan zuen lurraldea. Asbestosi-kasuak Arabako industriako enpresetan izan ziren 
gehienbat.

7. Ahotsaren patologiak areagotu egin ziren eta irakaskuntzako eta hezkuntzako langile emakumeen artean izan ziren gehienbat.

8. Zaratak eragindako hipoakusia-kasu berriak 2013an gehien aitortu ziren patologiak izan ziren. Amaieran baliaezintasunik gabeko lesio iraunkor gisa 
aitortutako gaixotasunen ugaritzea azaltzen du horrek.

9. Muskulu eta hezurretako lesioek beherako joera izaten jarraitzen dute. 

10. Sexua laneko gaixotasunen intzidentzian eragiten duen faktorea da. Gizonen laneko gaixotasunen intzidentzia emakumeena baino 3 aldiz handiagoa da, 
baina beste faktore batzuk kontuan hartzen direnean, erlazio hori aldatu egiten da. Laneko baja sortzen duten patologietan, alderaketan eragina duten beste 
faktore batzuk kontrolatzen direnean, emakumeek gizonek baino arrisku handiagoa dute laneko gaixotasunetan. 

11. Baja eragin duten laneko gaixotasunetan, arriskurik handiena ez dago adin aurreratudunen artean, 30-49 urtekoen taldean baizik. 

ONDORIOAK



38

LANEKO GAIXOTASUNEN TAULAK 2013. URTEA

Jatorrizko txostenak 23 taula ditu. Osalanen webgunean ikus 
daitezke: www.osalan.euskadi.net
(2013ko estatistiken atala, Urteko Txostena)
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LG-2 taula. EAEn aitortutako LGen jakinarazpen kopurua

2013 2012

Kopurua
Intzid.-tasa 

(‰)
Kopurua

Intzid.-
tasa (‰)

LG BERRIAK
Baja eragin dutenak 343 0,50 411 0,58
Bajarik eragin ez dutenak 1.814 2,63 1.676 2,35
GUZTIRA 2.157 3,13 2.087 2,93

BERRIZ GAIXOTZEAK
Baja eragin dutenak 416 0,60 420 0,59
Bajarik eragin ez dutenak 89 0,13 76 0,11
GUZTIRA 505 0,73 496 0,69

LGAK GUZTIRA
Baja eragin dutenak 759 1,10 831 1,17
Bajarik eragin ez dutenak 1.903 2,76 1.752 2,46
LGAK GUZTIRA 2.662 3,86 2.583 3,63

LI EDO GA GISA 
SAILKATUTAKOAK

171 204

JAKINARAZPEN GUZTIAK 2.833 2.787

2013 2012

LANEKO GAIXOTASUN 
BERRIAK

BERRIZ 
GAIXOTZEAK

GUZTIRA LG BERRIAK
BERRIZ 

GAIXOTZEAK
GUZTIRA

SEKTOREA Kop.
Intz.-tasa 

(‰)
Kop. Kop. Kop.

Intz.-tasa 
(‰)

Kop. Kop.

lehen sektorea 19 2,15 3 22 16 1,59 2 18
industria 1.310 8,56 306 1.616 1.264 7,87 317 1.581
eraikuntza 207 5,93 22 229 216 5,26 22 238
zerbitzuak 621 1,26 174 795 591 1,18 155 746
GUZTIRA 2.157 3,13 505 2.662 2.087 2,93 496 2.583

LG-8 taula. LGen kopurua eta intzidentzia-tasak EAEn, sektorearen arabera. 2013 eta 2012 urteak

2013 2012

LG BERRIAK
BERRIZ 

GAIXOTZEAK
GUZTIRA LG BERRIAK

BERRIZ 
GAIXOTZEAK

GUZTIRA

LH Kop.
Intz.-tasa 

(‰)
Kop. Kop. Kop.

Intz.-tasa 
(‰)

Kop. Kop.

Araba/Álava 287 2,38 66 353 341 2,73 59 1.065
Gipuzkoa 910 4,15 258 1.168 815 3,62 250 1.581
Bizkaia 960 2,76 181 1.141 931 2,58 187 1.118
EAE 2.157 3,13 505 2.662 2.087 2,93 496 2.583

LG-9 taula. LGen kopurua eta intzidentzia-tasak EAEn, lurraldearen arabera. EAE, 2013 eta 2012

2013 2012

LG BERRIAK
BERRIZ 

GAIXOTZEAK
GUZTIRA LG BERRIAK

BERRIZ 
GAIXOTZEAK

GUZTIRA

Kopurua
Intz.-tasa 

(‰)
Kopurua Kopurua Kopurua

Intz.-tasa 
(‰)

Kopurua Kopurua

gizonak 1.668 4,49 310 1.978 1.605 4,12 308 1.913
emakumeak 489 1,54 195 684 482 1,46 188 670
GUZTIRA 2.157 3,13 505 2.662 2.087 2,93 496 2.583

LG-11 taula. LG sexuaren arabera EAE, 2013 eta 2012

2012an eta 2013an gizarte-segurantzara afiliatutako biztanleriaren batez bestekoa, sexuaren arabera.

2013 2012

LG BERRIAK
BERRIZ 

GAIXOTZEAK
GUZTIRA LG BERRIAK

BERRIZ 
GAIXOTZEAK

GUZTIRA

ADIN TALDEA Kopurua
Intz.-tasa 

(‰)
Kopurua Kopurua Kopurua

Intz.-tasa 
(‰)

Kopurua Kopurua

16-24 urte 20 0,86 5 25 27 0,97 3 30
25-44 urte 756 2,04 217 973 749 1,91 197 946
> 45 urte 1.381 4,67 283 1.664 1.311 4,36 296 1.607
GUZTIRA 2.157 3,13 500 2.662 2.087 2,93 496 2.583

LG-12 taula. LG adinaren arabera EAE, 2013 eta 2012

2012an eta 2013an gizarte-segurantzara afiliatutako biztanleriaren batez bestekoa, adinaren arabera.
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LG-13 taula. LG adinaren eta sexuaren arabera EAE, 2013 eta 2012

2013 2012
LG BERRIAK BERRIZ GAIXOTZEAK GUZTIRA LG BERRIAK BERRIZ GAIXOTZEAK GUZTIRA

SEXUA X ADINA Kopurua Intz.-tasa (‰) Kopurua Kopurua Kopurua Intz.-tasa (‰) Kopurua Kopurua

GIZONAK
16-24 urte 12 1,00 5 17 12 0,83 3 15
25-44 urte 514 2,63 145 659 509 2,45 136 645
> 45 urte 1.142 6,96 160 1.302 1.084 6,47 169 1.253

EMAKUMEAK
16-24 urte bitartean 8 0,72 8 15 1,12 15
25-44 urte 242 1,38 72 314 240 1,31 61 301
> 45 urte 239 1,82 123 362 227 1,70 127 354

2012an eta 2013an gizarte-segurantzara afiliatutako biztanleriaren batez bestekoa, adinaren eta sexuaren arabera.

Gaixotasun-taldea GNS-10
URTEA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Infekziosoak 15 4 3 8 7 28 8
Tumoreak 2 4 6 6 6 6 6
Odola eta sistema endokrinoa 1
Nerbio-sistema 202 284 216 246 267 235 230
Ikusmena 4 1 3 2 2 4 7
Entzumena 259 409 810 834 930 863 945
Zirk., digest.-, gernu-aparatua 1 1 1 1 1
Arnas-sistema 50 76 108 143 130 130 174
Azala 207 197 129 132 122 96 95
Musk., tend., loturak 1285 1040 806 682 794 727 671
Beste diagnostiko batzuk 43 64 41 43 50 33 20
Ez dago daturik 2 3 2 2 15 1 0
GUZTIRA 2.070 2.083 2.124 2.100 2.323 2.124 2.157

LG-18 taula. LGen kasu berriak gaixotasun-taldearen arabera GNS-10 EAE 2007-2013
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LANEKO GAIXOTASUNEN GRAFIKOAK 2013. URTEA

Jatorrizko txostenak 22 grafiko ditu. Osalanen webgunean ikus 
daitezke: www.osalan.euskadi.net
(2013ko estatistiken atala, Urteko Txostena)
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LGen intzidentzia, bajarekin edo gabe
EAE, 2000-2013

3. irudia.
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6. irudia. 

Lehen sektorea Industria
Eraikuntza Zerbitzuak

2000

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.000 langileko tasa

Urtea

1.000 langileko tasa

LGen intzidentzia tasa lurraldearen arabera
EAE, 2000-2013

7. irudia. 
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LGak adinaren arabera
EAE, 2000-2013

12. irudia.
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14. irudia.
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15. irudia.
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18. irudia. 
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LGen intzidentzia-erlazio egokituak
EAE. 2009-2013ko bilakaera

21. irudia. 
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