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2019kO JArDuErEN MEMOrIA

AurkezpenA

Osalanen 2019ko jarduera-memoria da hau, eta, horrenbestez, La-
neko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 2019. urtean 
zehar bere lan-esparruarekin lotutako arloetan egindako jarduerak 
jaso ditugu idazki honetan. Hauek dira arlo horiek, besteak beste: 
prestakuntza, dibulgazioa, lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen 
ikerketa, ikerketa-proiektuak, zentroetara egindako bisitak, laborate-
giaren zehaztapenak, kontsulten arreta...

Laneko istripurik eta gaixotasun profesionalik ez egoteko egindako 
ahaleginaren laburpena da; ahalegin horretan, beharrezkoa izan da 
gure erkidegoko laneko segurtasuna eta osasuna sustatzen laguntzen 
duten hainbat eragileren eta profesionalen ezinbesteko ekarpena. 
Horiei guztiei, eskerrik beroena Lan eta Justizia Sailaren eta Osalan 
guztiaren izenean.

Eta ildo beretik lan egiten jarraituko dugu 2020an, ahalegin gehigarria 
eginez, gainera, SArS-Cov2aren pandemiak eragindako egoera dela 
eta. Alde horretatik, Osalaneko zerbitzu teknikoak eta osasun-zerbi-
tzuak hainbat eduki lantzen ari dira etengabe, lan-arloan pandemiaren 
hedapena geldiarazteko behar diren prebentzio-neurri egokiak har-
tzen laguntze aldera une, sektore eta lanpostu bakoitzean.

Azken batean, helburu hauek lortu nahi ditugu: Euskadiko laneko 
arriskuen prebentzioaren errealitateari erantzutea, une bakoitzeko 
egoera kontuan izanda; gure lan-esparruan eragile askok esku hartzen 
dutenez, eragile horien guztien jarduera kohesionatzea eta batzea; 
EAEn laneko segurtasun eta osasunerako eredua ezartzea, berritzea 
eta paradigma-aldaketari erantzutea.

Lourdes iscar reina
Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen zuzendari nagusia

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del

Lourdes Iscar reina
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  SArrErA

Osalan 2015-2020rako Laneko Segurtasun eta Osa-
sunerako Estrategia bultzatu duten eragile nagu-
sietako bat da. Hori dela eta, estrategia horretan 
ezarritako lan-ildoen garapenari jarraituz ezarri ditu 
2019ko helburuak. Hain zuzen, sorrera-legeak Osa-
lani esleitzen dizkion funtzioak betetzera bideratuta 
egon da estrategia hori, bai eta 2015-2020rako La-
neko Segurtasun eta Osasunerako Estrategiaren be-
rrikuspenean identifikatutako hobekuntzak lortzera 
bideratutako ekintza berriak bultzatzera ere. Bes-
teak beste, xede hauek dituzte ekintza horiek: ge-
nero-ikuspegia txertatzea laneko arriskuen preben-
tzioan; patologiak gizarte-desberdintasunen arabera 
aztertzea; prebentzio-jarduketen kalitatea sustatzea; 
berrikuntza sustatzea prebentzio-arloan; lan egiteko 
modu berriekin lotutako arriskuetan sakontzea, lan-
tokia eta lan-harremanak eredu tradizionalean beza-
lakoak ez direnean; gutxi egituratuta dauden sekto-
reetan laneko arriskuen prebentzioa sustatzea, hala 

nola zaintzen eta etxeko lanen sektoreetan; enpre-
sariek esku-hartze osasungarriak izan eta zabaldu di-
tzaten sustatzea, eta araudia berrikus eta egunera 
dadin bultzatzea (Osasun Publikoaren Legea, EAEn 
Osasun Alorreko eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko 
Alorreko Lanbide Arteko Akordioa), berdintasun-ar-
loan akordioak lor daitezen sustatuz; ezagutzaren 
kudeaketa integralerako espazioak eta tresnak bul-
tzatzea, bai eta ekintzailetza-eremuak ere, eragileei 
laneko segurtasun eta osasunerako esparruan eki-
men garrantzitsuak ezartzen lagundu diezaieten, 
teknologia berrietan oinarritutako plataformen eta 
gizartearen parte-hartze aktiboaren bidez.

Kapitulu honetan zehar, Osalanek 2019ko kudeake-
ta-planean garatutako arloetan gauzatutako ekin-
tzak deskribatuko ditugu; ekintza horiek estrategian 
ezarritako lau jarduera-ardatzen arabera egituratuta 
daude.
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1.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO ArrISKuEN PrEBENtZIOArEN KuLturA

Jardun-arloa:  
kontzientziazioa eta sentsibilizazioa

komunikabideak, internet eta sare sozialak

Osalaneko zuzendaritzako kideak eta teknikariak 
komunikabideetan atera dira. Hauek izan dira ate-
raldi horiek:

27 elkarrizketa: 16 irratian, 5 telebistan eta  �
6 prentsan.

15 prentsa-ohar. �

3 prentsaurreko. �
7 erreportaje: 2 irratian, 1 telebistan eta 4 pren- �
tsan.

Publizitate-kanpaina bat:  � «Segurtasuna eta osa-
suna dira lan duin baten oinarria» .	SARRERA.

Osalanen webgunean, Gaztepreben eta Psikopre-
ben mikro-webguneei eutsi diegu.

Gainera, Osalanek sare sozialetan egoten jarraitu 
du: Osalan eta Itsaspreben kanalak Youtuben, Fa-
cebooken eta twiterren.

1. taula: Trafikoari buruzko datuak Osalanen webgunean eta sare sozialetan

Ekitaldia saioak Erabiltzaileak
Zenbat aldiz ikusi 
den Itsaspreben 
kanala Youtuben

Zenbat aldiz ikusi 
den Osalan kanala 

Youtuben

2019 265.928 213.087 64.949 201.035

1. ArdAtzA 
Laneko Arriskuen 
prebentzioaren kultura

Jardun-arloa:  
kontzientziazioa eta sentsibilizazioa

Jardun-arloa: eragileekin  
inplikatzea eta lankidetzan aritzea
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prebentzio-kultura zabaltzea

Osalanek jarduera hauek antolatu ditu:

8 tailer eta jarduera tekniko/dibulgaziozko: �

2. taula: Osalanek 2019.	SARRERA. urtean antolatutako jardunaldiak eta ekitaldiak

Jardunaldiak eta ekitaldiak

tAILErrA: «LOArEN NAHASMENDuAK EtA LANA».

9. tAILErrA: LANEKO ArrISKuEN PrEBENtZIOA INtEGrAtZEA: LANErA ItZuLtZEA ABSENtZIA LuZE 
BAtEN ONDOrEN.

OSALANEN LANEKO SEGurtASuNArI EtA OSASuNArI BuruZKO IX. uDAKO IKAStArOA: «Zahartzea eta 
laneko arriskuen prebentzioa».

10. tAILErrA: OSASuN-JArDuErEN KALItAtEA.

GENErO-IKuSPEGIA LAP-EN EtA ErGONOMIAN.

tAILErrA: GutXIENEKO DAtu MuLtZOArI BuruZKO ZALANtZAK ArGItZEA.

Osalanek ekitaldi, jardunaldi eta jarduera hauek  �
antolatu ditu, beste erakunde eta entitate ba-
tzuekin lankidetzan:

Mahai-ingurua Laneko Segurtasun eta Osa- �

sunerako Institutu Nazionalarekin batera, «Tu 
vida sin vuelcos» (iraulketarik ez zure bizitzan) 
sentsibilizazio-kanpaina aurkezteko; trakto-
rearekin istripurik ez gertatzea zuen helburu-
tzat kanpaina horrek.

Emakunderekin eta Lan Ikuskaritzarekin ba- �

tera antolatutako «Lan-osasuna genero ikus-
pegiarekin eta soldata arrakala» jardunaldia.

Aurtengo kanpainaren aurkezpena:  � «segurta-
suna eta osasuna dira lan duin baten oinarria».	SARRERA.

uPV/EHurekin batera:  � «Indarkeria eta jazar-
pena lan-munduan» udako ikastaroa, Lanaren 
Nazioarteko Erakundearen (LANE) mendeu-
rrenean.



13

1.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO ArrISKuEN PrEBENtZIOArEN KuLturA

Lan Medikuntzaren Euskal Elkartearekin eta  �

Bilboko Mediku Zientzien Akademiarekin an-
tolatutako jardunaldiak:

«Loaren nahasmenduak eta lana». —

«Laneko arriskuen prebentzioa integratzea:  —
lanera itzultzea absentzia luze baten ondo-
ren».

«Osasun-jardueren kalitatea». —

«Genero-ikuspegia LAPen eta ergono- —
mian».

PrL Innovación - Prebentzioaren eta Osasu- �

naren arloetako Berrikuntzarako Elkartearekin 
antolatutako jarduerak:

Lan-gosaria: «Faktore psikosozialak» . —

Jardunaldia: «Prebentzio-kultura. Zero  —
ikuspegia».

Nafarroako unibertsitate Publikoarekin ba- �

tera antolatutako jardunaldia: «Lekualdatu-
tako langileen LAP: enpresaburuaren bete-
beharrak eta erantzukizunak».

BASKEGur-Euskadiko Egurraren Elkarteare- �

kin batera antolatutako jardunaldia: «Laneko 
arriskuen prebentzioa: egur-hautsa».

Industria Harremanen eta Laneko Zientzie- �

tako Kontseilu Nagusiarekin antolatutako jar-
dunaldia: «Laneko arriskuen prebentzioari 
buruzko XX. jardunaldi teknikoak. Prever 
2018 Sariak».

Gizarte Segurantzako Iberoamerikako Era- �

kundearekin batera, «Laneko Arriskuen Pre-
bentzioko Iberoamerikako XI. Biltzarra, 
PREVENCIA 2019».

San Prudentzio fundazioarekin lankidetzan,  �

«Erakundeetako adinaren kudeaketari bu-
ruzko III. Biltzarra».

SEA Arabako Enpresak elkartearekin batera,  �

«Enpresa Osasungarriak» jardunaldia.

Beste alde batetik, Osalanen zeregin dibulgatzai-
lea zenbait erakundek antolatutako ekitaldietan 
egindako hitzaldien eta aurkezpenen bidez garatu 
da:

16 biltzar eta sinposio. �
22 jardunaldi tekniko/dibulgaziozko zenbait ko- �
lektiborentzat.

2019an, Osalanek argitalpen hauek egin eta za-
baldu ditu:

«Guía básica de prevención de riesgos laborales  �
para las personas trabajadoras del hogar | La-
neko arriskuen prebentziorako oinarrizko gida, 
etxeko zerbitzurako langileentzat».

«tríptico CMD (Conjunto mínimo de datos) |  �
GDM (Gutxieneko datu multzoa) triptikoa».

«Memoria de actividad 2017 | 2017ko jardueren  �
memoria».
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«Memoria de actividad 2018 | 2018ko jardueren  �
memoria».

«Plan de gestión 2019 | 2019ko Kudeaketa  �
plana».

«Accidentes de trabajo en la Comunidad Autó- �
noma de Euskadi. Informe 2018 | Lan istripuak 
Euskal Autonomia Erkidegoan. 2018ko txos-
tena».

«Comunicaciones de sospechas de enfermedad  �
profesional en la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi. Informe 2018, evolución 2008-2018 | Gaixo-
tasun profesional susmoen jakinarazpenak Eus-
kal Autonomia Erkidegoan. 2018ko txostena, 
2008-2018 eboluzioa».

«Enfermedades profesionales en la Comunidad  �
Autónoma de Euskadi. Informe 2018 | Gaixota-
sun profesionalak Euskal Autonomia Erkidegoan. 
2018ko txostena».

«Pautas para un uso inclusivo del lenguaje es- �
crito y oral en Osalan-Instituto Vasco de Segu-
ridad y Salud Laborales | Osalan-Laneko Se-
gurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundean 
idatzizko eta ahozko hizkuntza inklusiboa erabil-
tzeko jarraibideak».

«Orientaciones para prevenir el acoso sexual y  �
por razón de sexo en el ámbito laboral | Lan-ar-
loko sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako ja-
zarpena prebenitzeko orientabideak».

«Pautas para la integración de la perspectiva de  �
género en la prevención de riesgos laborales. 

Actualización con herramientas para su implan-
tación | Genero ikuspegia laneko arriskuen pre-
bentzioan integratzeko jarraibideak tresna era-
bilgarriekin eguneratua».

«Vigilancia de la salud para la prevención de  �
riesgos laborales: guía básica y general de apli-
cación | Osasuna zaintzea laneko arriskuak pre-
benitzeko: orientaziorako oinarrizko gida eta 
gida orokorra».

Osalanek argitalpen hau berriz editatu du 2019an, 
memoria elektronikoan:

«Formación básica de delegados y delegadas  �
de prevención | Prebentzio-ordezkarien oina-
rrizko prestakuntza».

Bestalde, ikerketa hau ere egin du Osalanek 2019an:

«Evaluación intermedia de la Estrategia Vasca  �
de Seguridad y Salud en el trabajo 2015-2020 | 
2015-2020ko Laneko Segurtasun eta Osasu-
nerako Euskal Estrategiaren bitarteko ebalua-
zioa».

Azkenik, Osalanek dokumentu hau egiten eta argi-
taratzen parte hartu du:

«Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud la- �
boral para la cadena de valor alimentario y de la 
madera de Euskadi | Euskadiko elikaduraren eta 
egurraren balio katearen laneko segurtasun eta 
osasunerako Estrategia Sektoriala».
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prebentzio-kultura haur eta gazteentzat

Haurrek eta gazteek garrantzi handia dute, etorki-
zuneko langileak izango baitira. Hori dela eta, di-
bulgazio- eta prestakuntza-ahalegin berezia eskaini 
diogu kolektibo horri:

GAZtEPrEBEN mikro-webguneari eutsi diogu.  �
Webgune horretan, LAPekin lotutako eduki be-
reziak daude haur eta gazteentzat.

Lanbide Heziketako ikasleentzako dibulgazioa  �
eta prestakuntza egin ditugu, ADI Programaren 
bitartez. Programa horri esker, 335 mutilek eta 
173 neskek egin dituzte prestakuntza-saioak.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Lanbide  �
Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuarekin 
batera sortutako lantalde batean jarraitu dugu 
lanean, laneko arriskuen prebentzioa Lanbide 
Heziketako ikasleen praktiketan sartzeko.

unibertsitate-arloan, uPV/EHuren udako ikasta- �
roen barnean, Osalanen Laneko Segurtasun eta 
Osasunari buruzko IX. uda Ikastaroa antolatu 
dugu. Ikastaroaren izenburua «Zahartzea eta La-
neko Arriskuen Prebentzioa» izan da, eta 12 hiz-
lari (4 emakume eta 8 gizon) aritu dira. Ikastaroa 
133 lagunek egin dute (91 emakume eta 42 gi-
zon).

Jardun-arloa: eragileekin 
inplikatzea eta lankidetzan aritzea

Osalanen lehentasunezko beste lan-arlo bat gure 
autonomia-erkidegoan laneko arriskuen preben-
tzioan aritzen diren eragile ugarien artean elka-
rrizketa eta partaidetza sustatzean datza, bai eta 
herritarrei gure segurtasun- eta osasun-mezuak he-
laraztean ere. Horrez gain, herritarrei zenbait tresna 
eskaintzen dizkiegu, prebentzioan lagundu dezaten 
eta inplika daitezen.

Gizartearen parte-hartzea

Herritarrek sare sozialetan eta Interneten izan du-
ten parte-hartzeak positiboa izaten jarraitu du: 
507.913 orrialde bisitatu dituzte.

Gainera, 544 jarraitzaile gehiago ditugu twitterren 
eta 364 «atsegin dut» gehiago lortu dira Faceboo-
ken.

Osalanek herritarrekiko elkarreragina sustatzeko 
postontziari eusten dio, han jasotako eskariak eta 
kontsultak bideratzeko. 2019. urtean 575 eskaera 
egin dira.
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3. taula: Herritarren postontzian 2019an egindako 
kontsultak

arloa kontsulta-kopurua

Ergonomia  24

Higienea  51

Medikuntza  47

Psikosoziologia  23

Segurtasuna  96

Beste batzuk 334

GUZTIRA 575

Lankidetza prebentzioko eragileekin

Osalanek 37 lankidetza-hitzarmen eta -akordio ditu 
sinatuta 32 entitate eta erakunderekin.

2019. urtean zehar, zenbait instituziok, enpresa-
erakundek, sindikatuk eta lanbide-elkartek antola-
tutako 37 ekitalditan parte hartu du Osalanek.

Osalan hiru alderdiren topagunea da, haren Kon-
tseilu Nagusian Administrazioa eta gizarte-eragileak 
elkartzen baitira; kontseilu horretan sortutako ba-
tzordeetan zehazten dira garatu beharreko politika 
eta ekintza nagusiak, eta haien jarraipena egiten da.

Halaber, Osalaneko Kontseilu Nagusiak EAEko El-
karrizketa Sozialerako Mahaian erabakitzen diren 
gomendioak jasotzen ditu.

Honako hauek ere badaude erakundearen lehen-
tasunezko solaskide eta laguntzaileen artean: 
gizarte-eragileak, prebentzio-ordezkariak, pre-
bentzio-entitate espezializatuak eta prebentzio- 
erakundeak. Harreman erraza eta iraunkorra izan 
dugu haiekin guztiekin, eta ekimenak, proiektuak 
eta estrategiak garatzeko interes partekatuko ar-
loak identifikatu ditugu.

Hala, sektorean diharduten eragile sektorialekin, 
gizarte- eta lan-eragileekin eta eragile teknolo-
gikoekin elkarlanean, eta Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura Sailarekin partekatuta (Nekazari-
tzako, Arrantzako eta Elikagaien Politikako arloa 
zein Portu eta Itsas Gaietako arloa), Osalan el-
karlanean ari da «2019-2025eko Euskadiko Elika-
duraren eta Egurraren Balio Katearen Laneko Se-
gurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala» 
egiten.

Era berean, lehen bezala orain ere, Osalanek lan-
kidetzan dihardu zenbait eragile eta entitaterekin, 
jarduera hauek egiteko laneko segurtasun eta osa-
sunaren esparruan:

AZtI-tecnaliarekin, laneko arriskuen prebentzioa  �
sustatzeko lehen sektorean.

Zenbait enpresatako profesionalekin (C OMSA- �
E N t E ,  O H L ,  D r A G A D O S ,  A C C I O N A , 
FErrOVIAL, AGrOMAN, ALtuNA Y urIA eta 
FCC), «trenbide-gainegiturak egitean, laneko 
arriskuak prebenitzeko gida teknikoa» egiteko.

Enpresa handien foroarekin, enpresa handien  �
jardueren arteko koordinazioaren egoera azter-
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tzeko, eta esperientziak eta hobekuntza-aukerak 
trukatzeko.

Enpresa-garapenerako euskal agentziarekin  �
(SPrI taldea), rENOVE programa garatzeko, la-
neko segurtasun- eta osasun-baldintzak bete-
tzen dituzten makina industrialetan inbertitzea 
sustatze aldera.

PESIrekin (Industria Segurtasuneko Espainiako  �
Plataforma teknologikoa) eta Eusko Jaurlari-
tzako trafiko Zuzendaritzarekin, bide-istripuak 
izateko arriskua murrizten laguntzeko ekintzak 
garatzeko.

EAEko Erakundearteko Mahaiarekin, Arabako lu- �
rralde historikoan nekazaritzako sasoikako lanari 
buruzko kanpaina egiteko.

BASKEGurekin, basogintzako eta lorezaintzako  �
enpresak bisitatzeko kanpaina egiteko.

AFMrekin eta BASKEGurekin azterketa bat egi- �
ten ari gara, segurtasun- eta osasun-arloko in-
darreko arauak hobeto aplikatzeko mikroenpre-
setan eta enpresa txikietan, eta, horretarako, 
estrategia eraginkor eta efizienteak abian jar-
tzeko (bat dator Europako estrategiaren 4.2 hel-
buruarekin).

Escuela de la Conductarekin (EC) batera, zen- �
bait programa garatu ditugu, enpresa txikiek 
eta oso txikiek beren betebeharrak bete di-
tzaten laneko arriskuen prebentzioaren arloan, 
giza baliabideen bitartez prebentzio-jarduera 
txertatuz.

Azpiegitura handietarako batzordearekin, laneko  �
arriskuen prebentzioa herri-lanetan eta azpiegi-
tura handietako obretan txerta dadin sustatzeko.

Osasun Sailarekin, arau-garapenerako proposa- �
menak egiteko.

EMAKuNDE-Emakumearen Euskal Erakundea- �
rekin, elkarrekin jarduteko emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna sustatzeko, bai eta ge-
nero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan 
txertatzea sustatzeko ere.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta  �
Lehiakortasun Sailarekin, fabrikatzaileek, inpor-
tatzaileek eta merkaturatzaileek makinen segur-
tasunari buruzko zuzentaraua betetzen dutela 
kontrolatzeko, horretarako dagoen lankidetza-
protokoloa garatuz.

Kantauriko itsasertzeko laneko segurtasun- eta  �
osasun-institutuekin, CANO proiektuan.

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalarekin  �
(GSIN):

Desgaitasunak baloratzeko taldeen (DBt) bi- �

leretan parte hartuz.

Amiantoarekiko esposizioan egon ahal izan  �

diren langileen fitxategiaren kudeaketan, 
haien lana utzi osteko osasuna zaintzeko.

Lan Medikuntzaren Euskal Elkartearekin eta Bil- �
boko Mediku Zientzien Akademiarekin, preben-
tzio-zerbitzuetako osasun-langileen prestakuntza 
gauzatu eta sustatzeko.
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Osakidetzako Euskadiko Laneko Medikuntzako  �
Irakaskuntza unitatearekin, MIr/EIr kolektiboa-
ren prestakuntzan laguntzeko.

uPV/EHuko Medikuntza eta Erizaintza Fakulta- �
tearekin, erizaintzako ikasleak prestatzeko.

Osakidetzarekin, Osakidetzako osasun-langileen  �
laneko osasuneko prestakuntza sustatzeko, eta, 
horrenbestez, laneko gaixotasunei buruzko sus-
moen adierazpena bultzatzeko.

Lan Medikuntzaren Euskal Elkartearekin eta Bil- �
boko Mediku Zientzien Akademiarekin, preben-
tzio-zerbitzuetako osasun-langileen prestakuntza 
gauzatu eta sustatzeko.

HAZI Fundazioarekin, ikastaroak emateko laneko  �
arriskuen prebentzioaren arloan.

Itsas Kapitaintzarekin, Itsasoko Gizarte Institutua- �
rekin eta Lan-ikuskaritzarekin, SEGuMAr kanpai-
naren barruan.

Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioarekin  �
(FtSI), ADI programa garatzeko.

Euskal Herriko unibertsitatearekin, Laneko Arris- �
kuen Prebentzioari buruzko Masterrean.

  OSALAN-eko Higiene Analisien Laborategia amiantodun 
zuntzen azterketa (zenbaketa) burutzeko baimenduta dago. 
Laborategia Osalanen Barakaldoko egoitzan dago.
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2.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO SEGurtASuNArI EtA OSASuNArI BuruZKO JAKINtZA SOrtu EtA HEDAtZEA

Jardun-arloa: informazioa

Informazioaren arloan, EAEko biztanleriaren egoera 
eta bilakaera monitorizatze aldera, Osalanek ho-
nako informazio-sistema hauek garatu ditu eta ku-
deatzen ditu:

Prebentzio-zerbitzuen Gutxieneko Datu Multzoa  �
(GDM).

Zerbitzu sanitarioen eta jarduera sanitarioen fi- �
txategia, bai eta auditoretza-entitate espezializa-
tuen fitxategia ere.

Horrez gain, laneko historia klinikoaren eredua eta 
auditoretza-entitate espezializatuen fitxategia ezar-
tzen ari gara.

EAEko laneko ezbehar-tasari buruzko txostena eta 
gaixotasun profesionalei buruzkoa egin ditugu, in-
formazioaren arloan horiek ere.

Gure autonomia-erkidegoan gertatzen diren laneko 
istripu hilgarriak, oso larriak, larriak eta anizkunak 
ikertzen ditugu, bai eta, ekintza prebentiboak ga-
ratzeko eta istripuak berriz ez gertatzeko, preben-
tzioaren ikuspegitik interesgarriak jotzen diren is-
tripu arin batzuk ere.

2. ArdAtzA  
Laneko Segurtasunari eta 
Osasunari buruzko jakintza 
sortu eta hedatzea

Jardun-arloa: informazioa

Jardun-arloa: ikerketa

Jardun-arloa: prestakuntza

Jardun-arloa: jakintza zabaltzea
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4. taula: 2019an ikertutako istripuak

araba Bizkaia Gipuzkoa EaE, guztira

Hilgarriak

traumatikoak   3   7   7  17

Ez-traumatikoak   4   9   6  19

In itinere   0   1   1

Jardunean   1   2   3

Oso larriak/larriak

traumatikoak  23  60  56 139

Ez-traumatikoak   0   5   5

In itinere  12  12

Jardunean   2   2

Arinak traumatikoak  69  40   7 116

Anizkunak traumatikoak   5   0   1   6

Sailkatu gabe traumatikoak   3  10   1  14

GUZTIRA 107 127 100 334
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2.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO SEGurtASuNArI EtA OSASuNArI BuruZKO JAKINtZA SOrtu EtA HEDAtZEA

Halaber, ikerketa eta zaintza epidemiologikoa egi-
ten diegu laneko gaixotasunei, jatorria lanean izan 

dezaketen gaixotasunei, laneko gaixotasunei bu-
ruzko susmoen jakinarazpenei eta alerta sanitarioei.

5. taula: lanarekin lotuta egoteagatik 2019an ikertutako gaixotasunak

araba Bizkaia Gipuzkoa EaE, Guztira

Egindako ikerketa kopurua 51 53 91 195

Egindako txosten kopurua 54 47 91 192

Arrisku 
mota

Amiantoa 34 15 74 123

Agente kimikoak  5  8  3  16

Agente fisikoak  2  1  0   3

Agente biologikoak 10 13 14  37

Ergonomia eta psikosoziologia  6 10  0  16

6. taula: 2019ko gaixotasun profesionalei buruzko susmoen jakinarazpenak, lurraldearen eta jatorriaren arabera

Jatorria araba Bizkaia Gipuzkoa EaE, Guztira

Prebentzio Zerbitzuak 21  71 158 250

Osakidetzako osasun-zerbitzuak 14 115  25 154

EAE, GUZTIRA 35 186 183 404
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Jardun-arloa: ikerketa

Erakundeak jorratzen dituen ikerketa-eremuetatik, 
arlo hauetan ari gara ikerketa-lerroak garatzen:

Laneko istripuen zaintza epidemiologikoa. �
Ezbeharren kausa komunak identifikatzea. �
Laneko minbizia: mesotelioma, sinu paranasalen  �
minbizia eta angiosarkoma.

Agente kimikoekiko esposizioa: galdategietako  �
formaldehido eta silizearekiko esposizioaren az-
terketa.

Genero-desberdintasunak arriskuarekiko jarrere- �
tan: «Arriskuekiko eta arriskuetatik eratorritako 
kalteekiko jarreretan eta jokabideetan eragiten 
duten genero-eragile nagusien azterketa».

Plataforma digitaletako langileei eragiten die- �
ten osasun-arriskuen azterketa egiten hasi gara, 
INVASSAt Institutuarekin (Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Valentziako Institutua) eta Va-
lentziako unibertsitatearekin (uV) batera.

Langileen laneko historia klinikoa (LHK) homoge- �
neizatzeko azterketa.

Halaber, Osalanek 2019an diruz lagundutako ikerke-
ta-proiektuen jarraipena eta ikuskapena egin ditu:

«Formaldehidoarekiko esposizioa: langileen osa- �
sunean daukan eragina aztertzea eta eraginaren 
adierazle biologikoak identifikatzea».

«Disruptore endokrinoak estirenoarekiko esposi- �
zioan dauden langileengan duen eragina azter-
tzea».

Ikerketa-arloan, Osalan gida teknikoak garatzen ari 
da laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako eza-
gutzaren zenbait eremutan:

Osasuna zaintzeko gida agente kimikoekiko es- �
posizioan dauden langileentzat.

Osasuna zaintzeko protokoloen berrikuspena, si- �
lizearekiko, zaratarekiko eta egur-hautsarekiko 
esposizioan dauden langileentzat.

Jardun-arloa: prestakuntza

Osalanek urtero antolatzen du prestakuntza-jar-
duera multzo bat —gaitutako eragileek ematen du-
ten prestakuntza arautuaren osagarri—, enpresetan 
prebentzio-jarduerak egiteaz arduratzen diren era-
gileentzat:

Prebentzio-ordezkarien prestakuntzarako diru-la- �
guntza.
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2.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO SEGurtASuNArI EtA OSASuNArI BuruZKO JAKINtZA SOrtu EtA HEDAtZEA

7. taula: 2019an prestatutako prebentzio-ordezkariak

lurraldeak Ikastaro-kopurua P.	SARRERA. O.	SARRERA., Guztira Gizonak Emakumeak Zenbatekoak (€)

Araba  19   317   218  99  37.091,38 

Bizkaia  50   898   605 293  97.562,24 

Gipuzkoa  36   568   420 148  67.354,84 

GUZTIRA 105 1.783 1.243 540 202.008,46 

8. taula: Prebentzio-zerbitzuetako sanitarioentzako prestakuntza-jarduerak

antolatutako tailerrak Tailer kopurua Egin dutenak Emakumeak Gizonak

tailerra: loaren nahasmenduak eta lana  1 170 e. e. e. e.

tailerra: laneko arriskuen prebentzioa integratzea: la-
nera itzultzea baja luze baten ondoren  3  85 e. e. e. e.

tailerra: laneko arriskuen prebentzioa integratzea: osa-
sun-jardueren kalitatea  3  74 e. e. e. e.

tailerra: genero-ikuspegia LAPen eta ergonomian  1 174 110 64

tailerra: gutxieneko Datu Multzoari (GDM) buruzko in-
formazio-sistemarekin lotutako zalantzak argitzea  3  58  35 23

GUZTIRA 11 561

Euskadiko Laneko Medikuntzako Irakaskuntza  �
unitateko MIr r4 barneko mediku egoiliarren 
prestakuntza: Osalanek lau pertsona txandakatu 
ditu 2019an (1 Araban, 2 Bizkaian eta 1 Gipuz-
koan).

uPV/EHurekin sinatutako hitzarmenari esker,  �
2019. urtean erizaintzako 3 ikaslek egin dituzte 
praktikak Bizkaiko Laneko Osasuneko unitatean.
Prebentzio-zerbitzuetako sanitarioen prestakun- �
tza.
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Informazio-pilulak garatu ditugu, Osakidetzako  �
osasun-langileei prestakuntza emateko, lanean 
jatorria izan dezaketen gaixotasunak identifika-
tzen ikas dezaten.

Gaixotasun profesionalei buruzko susmoen  �

jakinarazpena.

Amiantoaren lana utzi osteko azterketak. �

Gaixoa lanera itzultzea laneko ezintasun- �

egoeran.

Horrez gain, Osalan, hitzarmen baten bidez, elkarla-
nean ari da uPV/EHuko Lan Harremanen Eskolare-
kin laneko arriskuen prebentzio-arloko goi-mailako 
prestakuntzan; izan ere, finantzatzeaz, irakaskun-
tza-lana ere egiten dugu, OSALANeko teknikariek 
33 ordu ematen baitituzte.

  
Iberoamerikako Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Bil-
tzarra ren XI. edizioa, 2019ko prebentzioa (Bilbo 2019ko ekaina-
ren 24a eta 25a).
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2.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO SEGurtASuNArI EtA OSASuNArI BuruZKO JAKINtZA SOrtu EtA HEDAtZEA

Jardun-arloa: jakintza zabaltzea

Jarduera hau landa-ekintzetan eta interesdunekin 
zuzeneko harremanean garatzen da, eta funtsezkoa 
da segurtasunari eta osasunari buruzko ezagutza 
eguneroko lanean erabili behar dutenengana iris-
teko. Hala, 2019. urtean:

Osalanek lehen sektoreko, industriako, zerbi- �
tzuetako eta eraikuntzako 2.118 lantoki ireki berri 
bisitatu ditu.

Arrisku psikosozialen prebentzioa ere sustatu  �
dugu, eta 36 bisita egin ditugu garraio-sekto-
reko enpresen lantokietara, jakiteko zein den 
prebentzioaren egoera arrisku horiei dagokie-
nez.

«Genero-ikuspegia laneko arriskuen preben- �
tzioan integratzeko jarraibideak» zabaltzea eki-
taldi hauetan:

Gaztela eta Leongo Jardunaldi teknikoa:  �

«Perspectiva de Género en la PrL: tod@s ga-
namos» (Genero-ikuspegia LAPen: guztiok 
irabazle») (2019ko martxoa).

Congreso Prevencionar (Prevencionar Biltza- �

rra) (2019ko urria).

Galiziako osasun-zerbitzuari emandako pres- �

takuntza (2019ko urria).

«Genero-ikuspegia laneko arriskuen preben- �

tzioan eta ergonomian» jardunaldia (2019ko 
azaroa).

9. taula: Bisitatutako lantegi ireki berriak

lH lehen sektorea Industria Zerbitzuak Eraikuntza

Araba 4  18 118   824

Bizkaia 0  40  54   864

Gipuzkoa 1  51 140   430

GUZTIRA 5 109 312 2.118
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Jardun-arloa:  
prebentzio-jardueraren kalitatea

Osalanek duen lan-ildoetako bat enpresetan la-
neko arriskuen prebentziorako jardueren kalitatea 
sustatzera bideratuta dago; hau da, prestakuntza-
jarduerak antolatzen ditu, eta bitartekoak prestatu 
eragileentzat, batik bat enpresaburuentzat eta pre-
bentzioaz arduratzen diren erakundeetako teknika-
rientzat eta osasun-arloko langileentzat, zereginak 
errazago bete ditzaten. Hauek dira lan-ildo horrekin 
zerikusia duten ekimenak:

Gidak, protokoloak, jarraibideak eta gomen- �
dioak, prebentzio-jarduerak garatzeko hainbat 
sektoretan eta diziplinatan:

«trenbide-gainegiturak egiteko lanetarako  �

laneko arriskuen prebentzioko gida teknikoa» 
prestatzen jarraitu dugu.

Jarraibideak garatu ditugu genero-ikuspegia  �

laneko arriskuen prebentzioan sartzeko.

 

Lanean ari diren biztanleen osasuna zain- �

tzeko hiru protokolo amaitu ditugu: zarata-
rekiko esposizioan dauden langileena, egur-
hautsarekiko esposizioan dauden langileen 
sudur hobien eta sinu paranasalen adeno-
karzinomarena, eta silikosiarena. Protokoloak 
2020an izango dituzte eskuragarri erabiltzai-
leek.

Osasuna zaintzeko gida egiten ari gara agente  �

kimikoekiko esposizioan dauden langileen-
tzat.

«Landare-osasunerako produktuak segurtasu- �

nez erabiltzeko gida» zabaltzeko ahaleginean 
jarraitzeko, fitxa erraz batzuk egin ditugu, gi-
dan enpresaburuei eta aplikatzaileei gomen-
datzen zaizkien neurri prebentiboak laburtze 
aldera. Fitxa horiek PrEBEN II Estrategiarekin 
lotuta zabalduko ditugu.

3. ArdAtzA  
Laneko Arriskuen 
prebentzioaren kudeaketa

Jardun-arloa:  
prebentzio-jardueraren kalitatea

Lan-arloa: lan-baldintzak hobetzea

Lan-arloa: laneko arriskuen prebentzioa 
kudeaketan txertatzea
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3.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO ArrISKuEN PrEBENtZIOArEN KuDEAKEtA

2019. urtean, «Praktika onen eta pre ben tzio- �

pla nen ezarpena sustatzea eraikuntzaren sek-
toreko enpresetan» proiektuaren inkestak 
egitea amaitu dugu.

Enpresa handietan adikzioen prebentzio-pla- �

nen ezarpena lantzeko dokumentazioa egin 
dugu.

Beste zenbait programa ere egiten ari gara,  �

esparru hauetan osasuna sustatzeko:

Adina eta lana. —

Osasun mentala eta lan-baldintzak. —

Adikzioen prebentzioa enpresetan. —

Amiantoarekiko esposizioan egon ahal izan  �
diren langileen erregistroaren kudeaketa eta 
mantentze-lanak egiten jarraitu dugu, lan 
egin osteko osasunaren zaintza bermatze al-
dera.

10. taula: amiantoarekiko esposizioan egon ahal izan 
diren langileen fitxategiaren kudeaketa (2019.	SARRERA. urtea)

Fitxategian sartu berriak:  
313 (274 gizon eta 39 emakume)

lana utzi osteko zaintza izapidetzea:

— Programara gonbidatuak:  
386 (339 gizon eta 47 emakume).

— Izapidetzen:  
0.

— Zaintza Osakidetzan:  
279 (245 gizon eta 34 emakume).

— Zaintza beste autonomia-erkidego batean:  
3 gizon.

kUdEaTUTakO ERREGIsTRO kOPURUa, GUZTIRa:  
10.127 ( 9.537 gizon eta 590 emakume).
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Lan-arloa: lan-baldintzak hobetzea

Jarduera hauek egin ditugu arlo honetan:

SPrIk sustatutako rENOVE programan parte  �
hartu du Osalanek. Programa horren bidez, 
lan-ekipamenduak modernizatzeko diru-lagun-
tzak ematen dira. Horretarako, ikuskapena egi-
ten zaie lan-ekipamenduei, eta aplikagarri zaiz-
kien segurtasun-arau guztiak betetzen dituztela 
egiaztatzen da; 2019an, 4 enpresatako 5 talde 
ikuskatu ditugu.

Arrisku ergonomikoekiko esposizioa murriztea,  �
lanerako lekuen, tresnen eta prozesuen diseinu 
egokia sustatuz.

tailer hau egin dugu: «genero-ikuspegia  �

LAPen eta ergonomian».

Laneko substantzia kimikoekiko esposizioa mu- �
rriztea:

uPV/EHuko Lan Harreman eta Gizarte Lan- �

gintza Fakultateak antolatutako «Substan-
tzia arriskutsuak: Esperientziak eta erronkak» 
mahai-inguruan parte hartu dugu, hitzaldi ho-
nekin: nola heldu behar lioke Laneko Osasu-
naren Administrazioak arrisku kimikoaren pre-
bentzioari?

CNVM-INSSt erakundeak antolatutako «Ex- �

posición a sílice cristalina en talleres de pie-
dra natural y artificial» (Kristal-silizearekiko es-
posizioa harri naturalarekin eta artifizialarekin 
jarduten duten lantegietan) jardunaldi tekni-
koan parte hartu dugu.

Arabako nekazaritzako langileen osasunaren  �
zaintzaren kalitatea hobetzeko asmoz, osasuna-
ren zaintzarako ikerketa bat egiten ari gara Ara-
bako lurralde historikoko nekazaritzako enpre-
setan.

Azkenik, enpresa handietako jardueren koordi- �
nazioaren egoera aztertzeko eta esperientzien 
nahiz hobekuntza-aukeren trukea sustatzeko 
proiektu bat garatzen ari gara.

Lan-arloa: laneko arriskuen prebentzioa 
kudeaketan txertatzea

Erakundeak arreta berezia ematen die txertatze 
hori lortzeko arazo gehien dituztenei (hau da, 
enpresa txiki eta ertainei) eta prebentzioarekiko 
behar bezain jarrera irekia ez duten sektoreetako 
enpresei, hala nola lehen sektorekoei eta eraikun-
tzakoei. Alde horretatik, jarduera hauek egin di-
tugu:

Prebentzioa sustatzea lehen sektorean dihar- �
duten langile autonomoen eta enpresa txiki 
eta ertainen artean, laneko segurtasunaren eta 
osasunaren alorreko alderdi arazotsuenak na-
barmentzeko. Ekintza hauek gauzatu ditugu 
2019. urtean:

Nekazaritzaren eta elikagaien lehen sekto- �

rearentzako hiru ikastaro, HAZI fundazioaren 
bidez (Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga-
rapen eta Azpiegitura Sailaren mende dago 
fundazio hori).
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3.	SARRERA. aRdaTZa LANEKO ArrISKuEN PrEBENtZIOArEN KuDEAKEtA

Horrez gainera, Osalanek indarrean dauden  �

segurtasun eta osasunerako arauen aplika-
zioa enpresa txikietan hobetzeko hasitako 
ikerketa egiten jarraitu du. Ikerketa horren 
ondorioetan oinarrituta, mota horretako en-
presentzako aholkularitza-kanpainak egingo 
ditu erakundeak.

Laneko arriskuen prebentzioa lehen sekto- �

rean txerta dadin sustatzea:

Arrantza: 4 arrantza-ontzi bisitatu ditugu. —

Nekazaritza: 28 bisita sektoreko enprese- —
tara.

Abeltzaintza: 16 bisita sektoreko enprese- —
tara.

Basogintza: 3 bisita lantokietara. —

Arabako lurralde historikoan, nekazaritzako  —
sasoikako lanari buruzko kanpaina. Horre-
kin lotuta, 20 bisita egin ditugu, horietako 
6 kanpainarekin zerikusia duten erakun-
deei (Osakidetza, kontseilu arauemailea, 
uAGA, etab.), eta gainerakoak, upategiei 
eta nekazariei.

«Genero-ikuspegia laneko arriskuen preben- �
tzioan integratzeko jarraibideak» 4 erakunde-
tan (ASKOrA, LANtEGI BAtuAK, ItELAZPI eta 
IFAS) ezartzeko proiektu pilotua egin dugu.

Lehen sektorean jarduera-lerro berriak defini- �
tzeko eta ekimen berriak garatzeko lankidetza: 
Segurtasun- eta osasun-arloko estrategia sekto-
riala 2019-2025eko Euskadiko elikaduraren eta 
egurraren balio-katerako sustatzen du Osalanek.

Errepideen mantentze-lanen kanpaina: 12 obra  �
bisitatu ditugu.

  
Osalanen IX. Udako Ikastaroa: «Zahartzea eta laneko arris-
kuen prebentzioa», EHUren udako ikastaroetan txertatua (Do-
nostia-San Sebastián, 2019ko uztailaren 11 eta 12a), M.ª Jesús 
San José López andrea buru dela, Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Justizia Saileko sailburua, Osalani atxikia 2019an.
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Lan-arloa:  
koordinazio administratiboa

Zeregin honek Osalanek 2015-2020ko Laneko Se-
gurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategiaren 
garapena gidatzeko egiten duen lanarekin du ze-
rikusia. Laneko arriskuen prebentzioan eskumena 
duten administrazio eta agintaritza eskudunen 
koordinazio, aholkularitza eta laguntza teknikoa-
ren alorrean, Osalanek jarduera hauek egin ditu 
2019an:

Lan-agintaritzarekin elkarlanean jardutea amian- �
toa duten materialak kentzeko lanen kontro-
lean.

4. ArdAtzA  
Herri-Administrazioak

Lan-arloa: koordinazio administratiboa

Lan-arloa: erakundearteko lankidetza

Lan-arloa:  
Osalanen zerbitzuak eta prozesuak
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4.	SARRERA. aRdaTZa HErrI-ADMINIStrAZIOAK

11. taula: amiantoa duten materialak kentzeko aurkeztutako lan-planei egindako kontrola (EaE, 2019)

araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRa EaE

AURKEZTUTAKO PLANAK 177 325 324 826

Orokorra  11  31  19  61

Espezifikoa 128 292 303 723

Hurrenez hurrengoa  38   2   2  42

Enpresa kopurua  22  39  37  98

ONARTUTAKO PLANAK 168 292 305 765

Orokorra   8  20  22  50

Espezifikoa 122 270 281 673

Hurrenez hurrengoa  38   2   2  42

EGINDAKO BISITAK 251  29 155 435

Egiaztapena 224   9  28 261

txostena baino lehenagokoak  27  20 127 174
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Osasun Sailarekin elkarlanean aritzea pre ben- �
tzio-zer bi tzuen osasun-jardueraren kontrol-egin-
kizunak betez, hala Prebentzio Zerbitzu Propioak 

(PZP), nola Kanpoko Prebentzio Zerbitzuak (KPZ) 
direnean. Hauek izan dira emaitzak:

12. taula: Eskumenak garatzea prebentzio-zerbitzuen baimen sanitarioari eta kontrolari dagokienez

PZP kPZ

Baimen sanitarioa: instalazioak ezarri eta funtzionarazteko, 
aldatzeko, berritzeko eta kentzeko, bai eta langileak alda-
tzeko ere

Jasotako eskaerak 62 115

Egindako txostenak 61  80

Egindako errekerimenduak  9  22

Ofiziozko jardunak: instalazioak baimendu, aldatu, berritu 
eta kentzeko nahiz langileak aldatzeko prozedurei buruz-
koak

Hasita 31  89

Egindako txostenak 30 106

Egindako errekerimenduak 16  41

Lankidetza- edo azpikontratazio-espedienteak

Lankidetza-eskaerak  0  19

Egindako txostenak  15

Egindako errekerimenduak   6

Azpikontratazio-eskaerak  6

Egindako txostenak  6

Egindako errekerimenduak  4

Farmazia-prestazioa Izapidetutako eskaerak 23

Auditoretzak
Jasotako eskaerak 1

Egindako txostenak 1
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Elkarlana Osasun Sailarekin Adikzioei buruzko  �
VII. Planean eta garrantzi handiko proiektu ba-
tzuen ezarpenean. Hauek dira proiektu horiek, 
besteak beste:

Gutxieneko Datu Multzoa (GDM). �

Laneko historia klinikoaren eredua. �

Gaixotasun profesionalei buruzko susmoen  �

komunikazio-sistema.

Lankidetza Industria Sailarekin, fabrikatzaileek,  �
inportatzaileek eta merkaturatzaileek Makinen 
Segurtasunari buruzko Zuzentaraua betetzen 
dutela kontrolatzeko, egungo protokoloari ja-
rraituz. Hartara, 2019an, zuzentarau hori ez be-
tetzearekin zerikusia duen txosten bat bidali 
dugu.

Herri-lanen eta azpiegitura handien alorrean,  �
jarraipena egitea jarduera horiei dagozkien la-
neko arriskuen prebentzioari buruzko lurralde-
esparruko erakundearteko batzordeetan, bertan 
direla lan- eta meatzaritza-agintariak, foru-al-
dundiak, zerikusia duten enpresa publikoak, Lan-
ikuskaritza eta Osalan. Batzordeek 4 bilera egin 
dituzte, eta baterako 87 bisita egin dira.

Lankidetza EMAKuNDErekin, genero-ikuspegia  �
laneko arriskuen prebentzioan sartzeko, eta lan-
ingurunean emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna sustatzeko.

Osalanen jaso diren Laneko Osasuneko unita- �
tearen eskumen-esparruari dagozkion salaketak 
aintzat hartzea, unitate hori baita prebentzio-zer-
bitzuetako zerbitzu sanitarioen agintaritza.

13. taula: Osalanen 2019an jasotako salaketak

Salaketak, osasun-agintaritza 15

Ofiziozko jarduketak 14

txostenak 29

Aktak 20

Zehapen-espedienteak  1
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Laguntza teknikoa lan-, osasun- eta justizia-arloko agintariei: �

14. taula: lan-, osasun- eta justizia-agintaritzek laguntza teknikoa jasotzeko 2019an egindako eskaerak

araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

Egindako txosten kopurua 28 115 218 279

Lan-arloa: erakundearteko lankidetza

Hauek dira lankidetzazko jarduera nagusiak:

toki-administrazioarekiko lankidetza; hain zuzen  �
ere, Osalanek laguntza teknikoa eman die uda-
lei, udalerrietako eraikinetan eta instalazioetan 
amiantoa duten materialak identifikatu eta ku-
deatzeko. Alde horretatik, Erakundeak amiantoa 
duten materialen udal-inbentarioak egitea bul-
tzatu du, bilerak egin ditu udalekin, eta aholkua 
eman die.

Lankidetza Gizarte Segurantzako Institutu Na- �
zionalarekin (GSIN), eskumenak baititu istripuak 
eta gaixotasun profesionalak aitortu eta konpen-
tsatzeko; hartara, kide titular moduan egon gara 
desgaitasunen balorazio-taldeen (DBt) 15 bile-
ratan.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin si- �
natutako amiantoari buruzko hitzarmena gara-
tzea, eta jarraipena egitea.

Laguntza teknikoa eman diogu Gizarte Seguran- �
tzako Institutu Nazionalari zenbait gaitan, era-
kunde horrek eskatutako txostenak eginez. Arlo 
horretan, txosten hauek egin ditugu:

Esposizioari buruzko 61 txosten. �

Gaixotasuna eta lana lotzen dituzten 131 txosten. �

Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako Ba- �
tzorde Nazionalaren osoko bilkuretan parte har-
tzea, bai eta organo horren baitan sortutako ba-
tzordeetan eta lantaldeetan ere.

Kantauriko itsasertzeko laneko segurtasun- eta  �
osasun-institutuekin lankidetzan, «Prebentzio-
baliabideen eskuliburua» lantzen ari gara, CANO 
proiektuan.

Europan, Osalanek SAF€rA ekimenean parte  �
hartzen du, industria-segurtasuna garatzeko, 
hazkunde jasangarri eta adimentsua lortze al-
dera.
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SEGurBIDE proiektua garatzen jarraitu dugu,  �
bideko lan-istripuak prebenitzeko Euskadin. 
Proiektu hori Industria Segurtasuneko Espai-
niako Plataforma teknologikoak sustatzen du, 
eta Eusko Jaurlaritzako trafiko Zuzendaritzak ere 
parte hartzen du.

Lankidetzan aritu gara Ekonomiaren Garapen  �
eta Azpiegitura Sailarekin, «Kargaren Estiba-
ren Euskal Gida egiteko (salgai eta garraiobide 
guztiak)».

Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Mi- �
nisterioarekin lankidetzan aritu gara «Osasuna 
zaintzea laneko arriskuak prebenitzeko: orien-
taziorako oinarrizko gida eta gida orokorra» 
egiteko.

Mediku-ikuskaritzekin, GSINekin, Gizarte Se- �
gurantzarekin lankidetzan aritzen diren mu-
tualitateekin eta Osakidetzako Plangintzako 
Zuzendaritzaordetzarekin batera, Osalanek Gai-
xotasun Profesionalei buruzko Susmoen Batzor-
dean parte hartzen du.

Lan-arloa:  
Osalanen zerbitzuak eta prozesuak

Hauek izan dira atal honetan egindako jarduerak:

Higiene-analisien laborategiak �  emandako zer-
bitzuak.

aURRERaBIdE kudeaketa publiko aurreratua �  
egiteko ereduaren garapena.

15. taula: Higiene-analisien laborategiak 2019an emandako datuak

Txostenak Zehaztapenak

Osalanentzat egindakoak   5     5

Kanporako egindakoak 165 1.765

Guztira 170 1.770

Fakturazioa 24.020 €

Zenbat prebentzio-zerbitzuk eskatu duten analisia 11
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Aurrekontuaren jarraipena: �

16. taula: 2019ko gastuak eta diru-sarrerak

GasTUak  € dIRU-saRRERak €

Pertsonal-gastuak 10.285.683 tasak, prezio publikoak eta beste diru-
sarrera batzuk 36.262

Funtzionamendu-gastuak 2.421.012 transferentziak eta diru-laguntzak. 
Gastu arruntak 12.276.758

Finantza-gastuak 225 Ondarearekin lotutako diru-sarrerak 100

transferentziak eta diru-laguntzak. 
Gastu arruntak 1.328.200 Finantza-aktiboak murriztea 2.059.000

Gauzatutako inbertsioak 1.024.706 Kapital-eragiketetarako transferentziak 
eta diru-laguntzak 717.706

Finantza-aktiboak handitzea 30.000

GUZTIRA 15.089.826 GUZTIRA 15.089.826

Datu pertsonalak babesteko politika, informa- �
zio-sistemak eta kudeaketa dokumentala ezar-
tzea.

Osalanen Euskara Normalizatzeko Planaren ga- �
rapena (VI. Plangintza-aldia, 2018-2022).

2018ko jarduera-memoria eta 2019ko kudeake- �
ta-plana egitea eta zabaltzea.

Emakumeen eta gizonen berdintasun-politikak  �
garatzea eta ezartzea, laneko segurtasun eta 
osasunaren esparruan.

Osalanen berdintasun-plana gure erakundean  �
ezartzea, dokumentu honetan aipatu diren jar-
duketak eta langileei bideratutako beste batzuk 
garatuz, hala nola hizkuntzaren erabilera inklusi-
boari buruzko 5 sentsibilizazio-saio.
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Aurreikusitako jarduerak egiteko eta erakundeak  �
ondo funtzionatzeko, behar diren plantilla-doi-
tzeak egin ditu Osalanek, betiere Funtzio Publi-
koak ematen dituen aukeren barruan. Erakundeak 
173 lanpostu zituen 2019ko abenduaren 31n.

Osalan zenbait lantaldetako kide da eta ba- �
tzorde batzuetan parte hartzen du:

LANEKO SEGurtASuN EtA OSASuNArEN  �

BAtZOrDE NAZIONALArEN LANtALDEAK 
EtA BAtZOrDEAK:

Eraikuntzako lantaldea. —

teilatuen konponketa- eta mantentze-la- —
netako azpilantaldea.

Laneko bide-segurtasuneko lantaldea. —

Nekazaritzaren sektoreko lantaldea. —

Itsas arrantzaren sektoreko lantaldea. —

Amiantoaren lantaldea. —

Mugako balioen lantaldea (Agente kimi- —
koekiko esposizioaren mugako balioak).

Bideko lan-istripuen prebentziorako lantal- —
dea.

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministe- —
rioaren eta autonomia-erkidegoen arteko 
Batzorde Mistoa.

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministe- —
rioaren eta autonomia-erkidegoen arteko 
amiantoari buruzko Batzorde tekniko Mis-
toaren lantaldea.

Arrisku psikosozialen lantaldea. —

Muskulu-hezurduretako arazoen lantaldea. —

LANEKO SEGurtASuN EtA HIGIENEKO  �

INStItutu NAZIONALEKO LANtALDEAK:

BStPMAQ-INSHt. —

BINVAC-INSHt. —

BASEQuIM-INSHt. —

EZBEHAr-tASArI BuruZKO AZtErLA- —
NA-LSHIN.

Gt7LEP-INSHt. —

PrEBENtZIOA-10-LSHIN. —

AENOr ENtItAtEKO LANtALDEAK EtA  �

BAtZOrDEAK:

AEN/CtN 15 Makina-erreminta. —

AEN/CtN 81 Laneko prebentzioa eta babes  —
pertsonal zein kolektiborako baliabideak.

AEN/CtN 81/SC 3-Gt A2. —

AEN/CtN 81/SC 3-Gt B12 Aginte seguruko  —
sistemak diseinatzeko printzipio orokorrak.

AEN/CtN 81/SC 4 Eragile kimikoen ondo- —
riozko arriskuen ebaluazioa.

AEN/CtN 171 SC 03-Gt 07 Amiantoa. —

AEN/CtN 180 Obretako aldi baterako la- —
netarako ekipamendua.

AEN/CtN 180/N 032/Gt02 AENOr entita- —
teko enkofratuak.

AEN/CtN 311 Entretenimenduaren indus- —
tria.
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«Osasunaren eta Laneko Segurtasunaren Ku- �

deaketa» ISO/tC283 Batzorde teknikoa.

Laneko gaixotasunen susmoetarako Komuni- �

kazio Batzordea.

Sailarteko IDE Batzordea-Euskadi. �

Gipuzkoako eta Bizkaiko azpiegitura handie- �

tako herri-lanetan laneko arriskuen preben-
tzioaren jarraipena egiteko batzordeak.

Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua. �

Bilboko Portuko Lanen Batzordea. �

Deustuko Kanalaren Batzordea, Deustuko Ka- �

naleko eta Zorrozaurreko obretan laneko arris-
kuen prebentzioaren jarraipena egiteko Bilboko 
udalarekin sinatutako hitzarmena garatzeko.

Laneko osasunari buruzko txostena: Osasun  �

Sistema Nazionalaren Lurraldearteko Kontsei-
luko Osasun Publikorako Batzordearen lantal-
dea (Gt CSP CISNS).

Laneko Jazarpenaren Euskal Behatokia. �

SAF€rA. �

Amiantoari buruzko GSINekiko hitzarmene- �

rako lantaldea.

EVI-INSS (Ezintasunak Balioesteko taldea-Gi- �

zarte Segurantzako Institutu Nazionala) Biz-
kaia eta Gipuzkoa.

trAMItAGuNE AJ’S lankidetza-taldea. �

Laneko medikuntzaren espezialitateko ba- �

tzorde nazionala.

  
Osalaneko Kontseilu Nagusiaren bilera.
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