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AURKEZPENA
2017an, Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Sailaren mendeko organismo autonomoa
den OSALAN–Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 14 milioi euroko
aurrekontua eduki du, eta batez ere lan arriskuen arloko prestakuntza, aholkularitza,
ikerkuntza eta prebentziorako izan dira.
Prestakuntza eta Sentsibilizazioaren atalean, oinarrizko prestakuntza, hezkuntzaren
arloa, kanpainak eta presentzia digitala indartzea jorratu dira.
Ikerkuntzaren atalean, OSALANek 2017ko lan istripuen arrazoiak aztertu ditu, 2017an %
6,6 igo baitira Euskadin, nahiz eta horietatik % 94,5 arinak izan (32.623 erregistratuetatik
30.841).
Gainera, OSALANek arriskuen prebentzioari buruzko azterlanak egin ditu lehen sektorean
eta teknologia berrietan; baita txandakako lanari, tindategietako arrisku kimikoari, osasun
mentalari eta lan baldintzei buruzko ikerketak ere; 2017an aitortutako laneko minbizien
jarraipena egin du, amiantoarekin harremanetan egondako langileen fitxategia aintzat
hartuz, eta analisiak eta txostenak egin ditu Higiene Industrialeko Laborategitik, 2.439
analisi-determinaziorekin.
Aholkularitza ere handia izan da; prebentzio lanak egin dira, batez ere itsas arrantzaren
sektorean, txandakako lanean eta trenbide azpiegituretan; eta berrikuntza garrantzitsu
bat gehitu dugu, CMD sistema, langileen problema zehatzak lehenesteko bidea ematen
duena, osasunari buruzko datu zehatzagoei esker.
Horri guztiari buruzko informazio xehea dator OSALANek eragile eta herritar guztien
eskura jarritako Memoria honetan.

Alberto Alonso Martín
OSALAN–Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusia
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SARRERA
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2017-2018 eperako Kudeaketa Plana proposatu zen
da, urte hau trantsizio-urtetzat hartuta, aurreko
Legegintzaldian hasitako ekimenei amaiera emateko
eta proiektu berriak abian jartzeko. Hartara, 2017. urteko
memorian, 2018an jarraituko duen kudeaketa-plan hori
garatuta izandako jardueraren emaitzak aurkezten dira.
2017. Jarduera txostena honetan deskribatuko da
Osalanek zer jarduera gauzatu duen Estrategian
ezarritako lau jarduera-ardatzetan zehaztuta dauden
lan-arloetan, bai eta erakundeak berak ematen dituen
zerbitzuak hobetzeko zer jarduera gauzatu dituen ere.
Deskripzioa osatzeko, zifra adierazgarri batzuk bildu
ditugu 1. eranskinean.
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JARDUKETA
ARDATZAK
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1. ARDATZA PREBENTZIOAREN KULTURA
1.- Laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea
2.- Eragileen eta herritarren parte-hartzea bultzatzea

2. ARDATZA LANEKO SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO
JAKINTZA SORTZEA ETA ZABALTZEA
3.- Jakintza sortzeko gauza den informazio-sistema bat izatea
4.- Jakintza sortzea ikerketa eta prestakuntzaren bidez
5.- Jakintza zabaltzea, enpresetan eta lantokietan erabiltzeko

3. ARDATZA PREBENTZIOAREN KUDEAKETA
6.- Kalitatea sustatzea arriskuak kudeatzeko helburu duten laneko arriskuen
prebentziorako jardueretan
7.- Lan-baldintzen hobekuntza bultzatzea
8.- Prebentzioa kudeaketan txerta dadin sustatzea

4. ARDATZA ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK
9.- Koordinazioan eta lankidetzan aritzea organo, administrazio eta erakundeekin,
aliantza estrategikoak baliatuta
10.- Osalanen zerbitzua eta kudeaketa hobetzea
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1. ARDATZA
PREBENTZIOAREN KULTURA

1.- Laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea
2.- Eragileen eta herritarren parte-hartzea bultzatzea

bidez gauzatu dira, eta LHko 26 ikastetxetako 407
ikaslek jaso dituzte prestakuntza-saioak programa
horren barruan. Gainera, LHko zortzi ikastetxetako
274 ikaslek OSALANen instalazioak bisitatu dituzte
informazioa eta dibulgazio-materiala jasotzeko

1. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN
KULTURA SUSTATZEA
Osalanek zenbait motatako dibulgazio- eta prestakuntzajarduerak garatzen ditu jende guztiarengana iristeko,
eta, horretarako, gizarte osoarentzako kanal eta
bitartekoen bidez zabaltzen eta dibertsifikatzen ditu
mezuak.

• Unibertsitate-esparruan, Laneko segurtasun eta
osasunari buruzko VII. Osalan ikastaroa antolatu
da EHUko udako unibertsitateak ematen dituen
ikastaroen barruan; oraingo honetan, izenburua
hau izan da: ETORKIZUNEKO ERRONKAK LANEKO
ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ARLOAN; 103
pertsonak parte hartu zuten.

Guztira, 45 prentsa-ohar zabaldu dira, bi publizitatekanpaina egin dira, eta lau prentsaurrekotan parte
hartu. Era berean, Osalanek presentzia izan du zenbait
komunikabidetan: Cadena Ser, Radio Popular, Radio
Euskadi, Radio Vitoria, Onda Cero, Euskadi Irratia, TVE.
Aipamen berezia merezi dute Laneko Segurtasun eta
Osasunaren Mundu Eguna dela eta Osalanen egoitza
nagusitik zuzenean emandako bi irratsaioek (Cadena
Ser eta Radio Euskadi).

• Era berean, Laneko arriskuen prebentzioari
buruzko EHUren Masterreko ikasleen prestakuntzan
parte hartu da, non, finantzatzen laguntzeaz gain,
OSALANeko teknikariek 33 irakastordu eman
baitituzte.
Lantalde bat eratu da Lanbide Heziketako
•
Sailburuordetzarekin batera (EEI), laneko arriskuen
prebentzioa LHko ikasleen praktiketan sartzeko.
Lantaldea, 2017an, “Lantokiko prestakuntzan laneko
arriskua prebenitzeko gida” delakoaren zirriborroa
egiten aritu da.

Horrezaz gain, kolektibo jakin batzuentzako jarduera
espezifikoak ere garatu dira, eta dibulgazio- eta
prestakuntza-eskaintza zabaltzeko ahalegina egin da
beti, kanal, formatu eta euskarriei dagokienez.
1.1 Prebentzio-kultura haurtzaroan eta gaztaroan

1.2 Prebentzioaren kultura lantokietann

•
GAZTEPREBEN atala sendotu da; horretarako,
material, esteka eta eduki berriak gehitu dira.
Webgune horrek 2.804 bisita izan ditu, eta material
didaktikoaren 1.405 deskarga izan dira.
•
LHko eta unibertsitateetako ikasleen artean,
dibulgazioa eta prestakuntza ADI programaren
8

Osalanek laneko arriskuen prebentziorako eragile
nagusien artean egiten duen dibulgazio- eta
prestakuntza-lanaren barruan, jardunaldi teknikoen
eta ekitaldien hartzaile nagusi izan dira enpresaburuak,
langileak, prebentzioko ordezkariak, prebentzioerakundeetako teknikariak eta sanitarioak eta
administrazio publikoak. Guztira, 13 jardunaldi, tailer
eta ekitaldi egin dira. (Ikus 2. eranskina).
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1.3 Sektore espezifi oen sentsibilizazioa

1.4 Arriskuei buruzko kontzientziazioa
• Arrisku psikosozialak

Jakinda sektore eta kolektibo zehatz batzuek, hala nola
langile autonomoek eta lehen sektoreko langileek,
arrisku handien eraginpean egoteaz gain, laneko
segurtasun eta osasunari buruzko mezuak jasotzeko
arazoak izaten dituztela, gabezia horri aurre egin nahian
Osalanek zenbait jarduera egin ditu, eta, zehazki,
Gidatze profesionala eta lana gaitzat hartuta tailer bat
egin du, eta irakasleekin parte hartu du lehen sektoreko
lehen laguntzei buruzko ikastaro batean, bai eta hizlari
moduan “Laneko arriskuen prebentziorako legea lehen
sektoreko ekintzailetzat” jardunaldian ere (azken bi
horiek HAZIk antolatuta).

Osalanen zenbait jarduerak oraindik ere arrisku
psikosozialen prebentzioa sustatzea du xede,
horretarako arrisku horiei buruzko ezaguera eta
sentsibilizazioa baliatuta.
Horretarako, 2017ko azaroan berriz egin dira arrisku
psikosozialei buruzko jardunaldiak, zortzigarrenak, eta
oraingo honetan laneko indarkeria izan da aztergaia.
Era berean, txostenekin parte hartu da jardunaldi
hauetan:

Gainera, aukera baliatu du bere mezuak eta lanak
zabaltzeko parte hartu duen kongresuetan eta beste
administrazio publiko eta erakunde batzuek, enpresaelkarteek eta enpresek antolatutako foroetan.

- “Lanean jarrera desegokiei aurre egiteko
protokoloa”; Bizkaiko Abokatuen Elkargoak
antolatuta.
- Poliziako osasun mentalari buruzko XII.
jardunaldiak.
Estatuko
Polizia
Kidegoak
antolatuta.
Gainera, PSIKOPREBEN
eguneratzen da.

gunea

mantendu

eta

• Laneko arriskuen prebentzioa, genero-ikuspegia
aintzat hartuta.
Laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia
kontuan hartzea lehentasunezko lan-ildoa da egun ere
Osalanentzat. Alde horretatik, web korporatibo berrian
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari eta
generoari buruz izango den atal berria landu da.
9
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1.5 A
 rgitalpenak

Era berean, jardunaldi hau ere antolatu da:
“GENERO-IKUSPEGIA KONTUAN HARTZEA LANEKO
SEGURTASUN ETA OSASUNEAN”.

2017an, sektore eta kolektibo
argitalpen egin eta zabaldu dira

Emakunderekin sinatutako hitzarmena aplikatuta,
Osalanek erakunde horren laguntza izan du ekimen
horiek eta beste batzuk garatzeko.

batzuentzako

4

- Berriz argitaratu da Prebentzioko Ordezkarientzako
Oinarrizko Prestakuntza Ikastaroa izeneko
gidaliburua.

• Osasunaren sustapena lan-esparruan.

- USB giltza bat prestatu da prebentzioko ordezkarien
oinarrizko prestakuntzarako materialekin.

Osalan eta Osasun Saila elkarlanean ari dira Adikzioei
buruzko VII. Plana garatzeko ahaleginean.

- 2016ko EAEko gaixotasun profesionalen susmoen
jakinarazpenei buruzko txostena.
- Laneko indarkeriari buruzko triptikoa.

Osalanek 2013 eta 2016 artean argitaratutako lan
guztiak katalogo batean bildu dira, eta, horretaz gain,
lehendik argitaratukoak digitalizatu, webgunearen bidez
deskargatu ahal izateko..
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2. ERAGILEEN ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA
BULTZATZEA

2.1. Gizartearen parte-hartzea
2017an, Osalanen web-orri berria amaitu eta abian
jarri da. Formatu atseginagoa du, eta herritarrengana
hurbildu nahi du.
Bestalde, webgunean izandako trafikoari buruzko
datuek aurten ere adierazten dute komunikabide horiek
baliagarriak direla gizarteak erakundearen ekimenetan
parte hartzea sustatzeko. Aurten, trafikoan izandako
handitzea bereziki nabarmena izan da, bitarteko
horren erabiltzaileen fidelizazio gero eta handiagoaren
adierazgarri.

% 75 handitu da saio
kopurua

% 45 handitu da
erabiltzaile kopurua

% 29, ikusitako
orrialde kopurua

11

1.006 follower berri
Twitteren

Osalanek Youtuben
dituen kanalen 100.000
erreprodukzio baino
gehiago
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2.3 Lankidetza itsas arrantzaren sektoreko eragileekin

2.2 Lankidetza prebentzioko eragileekin

2017an, lanean jarraitu dugu itsas arrantzaren
sektorean laneko segurtasunaren euskal KLUSTERRA
sortzeko, laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen
duten eragile guztiak batzeko; ekimen hori bi ardatzen
inguruan egituratu da:

Osalanek ezinbestekotzat jotzen du laneko segurtasun
eta osasunarekin zerikusi zuzenena duten eragileekin
elkarlanean aritzea, haienganako zubiak eraikitzea, eta,
horregatik, ahalegin handia egiten du itunak egin eta
sendotzeko.

• PREBEN planak berreskuratzea, sektorea dinamizatzeko,
laneko segurtasunari eta osasunari dagokienez.

Erakundeak badu tresna garrantzitsu bat, gizarteeragileen eta Administrazioaren arteko hiru alderdiko
eztabaida-gune gisakoa, Osalaneko Kontseilu Nagusia,
haren barruan sortutako batzordeekin batera, esparru
horretan zehazten baitira garatu beharreko politika eta
ekintza nagusiak, bai eta haien guztien jarraipena ere.

• Pixkaka bat egitea itsas arrantzaren sektoreko
laneko segurtasun eta osasunari buruzko
esparru-akordioarekin, beharrezko diren elementu
erlazionalak ezartze aldera laneko arriskuen
prebentzioaren
alorreko
jarduerak
garatzeko
sektoreko langileei begira.

Bestalde, Osalan beti dago prest parte hartzeko entitate
publikoek eta pribatuek antolatzen dituzten ekitaldi,
bilera, topaketa eta lantaldeetan, langileen segurtasuna
eta osasuna hobetzeko helburu garbiak badituzte.
Osalanek 65 ekitalditan hartu du parte, guztira; izan
ere, erakundeek, enpresaburuen elkarteek, sindikatuek,
profesionalen elkarteek eta beste elkarte batzuek
antolatu, eta Osalan gonbidatu dute, laneko segurtasuna
eta osasuna sustatzeko mezua zabaldu dezan.
Erakundearen lehentasunezko solaskide eta laguntzaile
dira, besteak beste, gizarte-eragileak, prebentzioordezkariak eta prebentzio-entitate espezializatuak
nahiz prebentzioaz arduratzen diren erakundeak, eta
haiekiko guztiekiko harremana erraza eta iraunkorra
izan da, eta ekimenak garatzeko interes partekatuko
arloak identifikatu dira.
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2.4 K
 oordinazioa beste administrazio eta erakunde
publiko batzuekin

Administrazio eta erakunde publikoekin lankidetzan
aritzea,
laneko
arriskuen
prebentzioaren
esparruan eragile nagusiak baitira, Osalanen beste
lehentasunetako bat da, eta erakundearen jardueraarlo estrategikoetako bat ere bai.
Koordinazioa bilatu da laneko segurtasun eta
osasunaren arloan erantzukizuna duten eragile
publikoekin, hala toki-erakundeetan nola autonomiaerkidegokoetan edo .Estatukoetan. Lankidetza ageriko
egin da, batetik, gauzatutako baterako ekintzetan
eta informazio-trukean, eta, bestetik, prebentzioari
lotutako alderdi jakinak hobetzeko egindako zenbait
proiektutan. Jarduera horien inguruko xehetasunak
aurrerago emango ditugu.
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2. ARDATZA
LANEKO SEGURTASUNARI ETA
OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA
SORTZEA ETA ZABALTZEA

3.- Jakintza sortzeko gauza den informazio-sistema
4.- Jakintza sortzea ikerketa eta prestakuntzaren bidez
5.- Jakintza zabaltzea, enpresetan eta lantokietan erabiltzeko

Era berean, ikerketa eta zaintza epidemiologikoa
egiten zaie laneko gaixotasunei, jatorria lanean
izan dezaketen gaixotasunei, laneko gaixotasunei
buruzko susmoei eta alerta sanitarioei.

3. JAKINTZA SORTZEKO GAUZA DEN INFORMAZIOSISTEMA BAT IZATEA

•
Osalan lan-ildo batzuk ari da sustatzen,
informazio-sistemei eta beste eragile batzuekiko
elkarreragingarritasun-sistemei
buruzkoak,
datuak bildu, partekatu eta datuen azterketan
oinarrituta estatistikak eta txostenak egiteko.

2017an, aurrera egiten jarraitu dute EAEko
biztanleriaren
lan-osasunaren
egoera
eta
bilakaera kontrolatzeko Osalanen proiektuek.
Bultzada berezia eman zaio Prebentzio-zerbitzuen
Datuen Gutxieneko Multzoa ezartzeko proiektuari,
eta, gaur egun, proiektu pilotu bat egiten ari da.

Azterketa-elementu nagusiak laneko istripuak eta
gaixotasun profesionalak dira, eta urtero egiten dira
EAEko laneko ezbehar-tasari buruzko txostena
eta EAEko gaixotasun profesionalei buruzko
txostena, bai eta, txosten horien osagarri, beste
azterketa batzuk ere, sektore, kolektibo edo arrisku
bereziei lotutako aldagai jakin batzuei buruzkoak.
Emakumeen eta gizonen egoera laneko istriputasari eta gaixotasunei dagokienez.

Asko aurreratu da, halaber, Laneko historia
klinikoaren ereduan eta EAEko prebentziozerbitzuetako zerbitzu sanitarioen eta jarduera
sanitarioen fitxa egian; azken fitxategi hori eta
auditoretza-entitate espezializatuen fitxa egia
oinarrizko tresnak dira gure lurraldean diharduten
prebentzio-zerbitzuen
jarduera
sanitarioa
antolatzeko.

Hartara, gure autonomia-erkidegoan gertatzen
diren laneko istripu hilgarriak, oso larriak,
larriak eta anizkunak ikertzen dira, bai eta istripu
arin batzuk ere, prebentzioaren ikuspegitik
interesgarritzat jotzen direnak.

14
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--Osalan, hitzarmen baten bidez, elkarlanean ari
da EHUko Lan Harremanen Eskolarekin, laneko
arriskuen prebentzio-arloko goi-mailako prestakuntzan, ez bakarrik finantzaketarekin, bai eta
irakaskuntza-lanekin ere, OSALANeko teknikariek
33 ordu emanda.

4. JAKINTZA SORTZEA IKERKETAREN ETA
PRESTAKUNTZAREN BIDEZ
4.1. Prestakuntza

--Euskadiko Laneko Medikuntzako Irakaskuntza
Unitateko MIR R4 taldekoak trebatzen ere parte
hartzen du; hala, 2017an, Osalanek pertsona bat
txandakatu ahal izan du.

Osalanek urtero antolatzen du prestakuntza-jarduera
multzo bat –gaitutako eragileek ematen duten prestakuntza arautuaren osagarri–, enpresetan prebentziojarduerez arduratzen diren eragileentzat.

• Lehen sektoreko langileak ere badira Osalanen
prestakuntza-ekintzen hartzaile. Erakundeak
HAZI FUNDAZIOAk emandako 10 ikastarotan
parte hartu du, bai produktu fitosanitarioen
erabilera sanitarioari buruzkoak, bai motozerraritxartela lortzekoak..

•
Prebentzio-ordezkarien kolektiboa da Osalanen
prestakuntza-eskaintza jasotzen duten kolektibo
nagusietako bat. Eta hala, 1.223 prebentzioordezkarik jaso zuten prestakuntza 2017an.
• Osalanen prestakuntza-ekimenak jasotzen dituen
beste talde bat dugu laneko segurtasuneko eta
osasuneko profesionalena; izan ere, prebentzioerakundeetatik eta entitate-espezializatuetatik,
lantokietako prebentzio-jarduerak garatzen dituzte, edo garatuko dituzte etorkizunean.

4.2. Ikerketa

•
Azterlanak egiten ditu erakundearen ikerketaarloetan, gidak eta protokoloak prestatzen
zentratuta, ebidentzia zientifiko aurreratuenaren
ikuspegitik:

-T
 eknikari eta osasun-arloko langile horien
prestakuntza Osalanek egiten du, bai lanmerkatuan sartu aurreko prestakuntza-fasean,
baina jardunean daudenean, enpresetan.

- Laneko istripuen zaintza epidemiologikoa.
- Ezbeharren kausa komunak identifikatzea
- Nanopartikulekiko esposizioa lanean.
15
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- Laneko minbizia: Mesotelioma, sinu paranasalen
minbizia eta angiosarkoma.
- Lanaldiak eta txandak: arrisku psikosozialetan
duten eragina.
- Galdategietako formaldehido eta silizearekiko
esposizioaren azterketa.
• Lehen sektoreko jarduerak eta arriskuak izan dira
Osalanek 2017 honetan landutako beste jakintzaesparru bat, eta zenbait jarduera egin dira elkarlanean
AZTI-TECNALIArekin, eragile teknologiko horrekin
sinatutako hitzarmenaren barruan.
- EAEko Itas portuetako
Prebentziorako Gida.

Laneko

Arriskuen

-
Hobetze
ergonomikoa
arrantza-produktuak
eraldatzeko jardueretan, eta VIPROS tresna
garatzea (proba pilotua).

16
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jakiteko zein den prebentzioaren egoera arrisku
horiei dagokienez.

5. JAKINTZA ZABALTZEA ENPRESETAN ETA
LANTOKIETAN APLIKATZEKO

•
Landa-lanaren osagarri, arreta ematen zaie
Osalani egindako kontsultei, herritarrengandik
eta laneko arriskuen prebentzioan diharduten
eragileetatik
heltzen
baitira
arreta-kanal
desberdinetatik. Jarduera horretan, zaintzako
teknikariek kontsulta askori erantzun behar izan
diote; adibidez, 1.600 kontsulta telefoniko eta
aurrez aurreko 15 kontsulta baino gehiago egin
dira hiru lurralde-zentroetan, eta, gainera, 79
kontu tekniko bideratu dira ZUZENEAN zerbitzutik
erakundearen postontzietara, eta galdera asko
eta asko egin zaizkie sanitarioei eta teknikariei
kasuan kasuko espezialitateak eta garatzen diren
proiektuak direla eta.

Osalanen zereginetako bat da aholkuak eta laguntza
teknikoa ematea laneko arriskuen prebentzioan
diharduten enpresei, langileei eta haien ordezkariei,
agintariei eta gainerako eragileei. Hartara, 2017an:
Gai
kimikoekiko
•
esposizioaren
arriskuei
dagokienez, beste bi kanpaina egiten ari dira,
2018an jarraituko dutenak, jakiteko zein den gure
lurraldeko galdategietako formaldehido eta
silizearekiko esposizioa, eta, ildo horretan bertan,
EAEko marmoldegietako silizearekiko esposizioa
aztertzen ari da.
• Osalanek 229 lantoki ireki berri bisitatu ditu,
lehen sektore, industria eta zerbitzuetakoak, eta
gomendioak eman ditu hasieratik prebentziojarduera bideratzeko.
•
Era berean, erakundeak presentzia izan du
eraikuntza-sektorean irekitako 1.485 lantokitan.
• Arrisku psikosozialen prebentzioa ere sustatu da
segurtasun- eta ikerketa-jarduerak egiten dituzten
enpresetan, eta 36 bisita egin dira lantokietan,
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3. ARDATZA
PREBENTZIOAREN
KUDEAKETA

6.- Kalitatea sustatzea arriskuak kudeatzeko helburu
duten laneko arriskuen prebentziorako jardueretan
7.- Lan-baldintzen hobekuntza bultzatzea
8.- Prebentzioa kudeaketan txerta dadin sustatzea
•	Portu-eremuetako
segurtasun
eta
osasunerako
ingurune
kritikoen
monitorizazio- eta kontrol-sistema-I. zatia
(MYCECSS).

6. KALITATEA SUSTATZEA ARRISKUAK
KUDEATZEKO HELBURU DUTEN LANEKO
ARRISKUEN PREBENTZIORAKO JARDUERETAN
Osalanek badu lan-ildo bat, enpresetan laneko
arriskuen prebentziorako jardueren kalitatea sustatzera
bideratua; hau da, prestakuntza-jarduerak antolatzen
ditu, eta bitartekoak prestatu eragileentzat, batik bat
enpresaburuentzat eta prebentzioaz arduratzen diren
erakundeetako teknikarientzat eta osasun-arloko
langileentzat, zereginak errazago bete ditzaten. Hauek
dira, besteak beste, lan-ildo horren barruko ekimenak:
Gidak, protokoloak, jarraibideak eta gomendioak,
•
prebentzio-jarduerak garatzeko hainbat sektoretan
eta diziplinatan.
- Trenbide-gainegiturak egiteko lanetarako laneko
arriskuen prebentzioko gida teknikoa prestatzen
jarraitu da.
- Landare-osasunerako produktuak segurtasunez
erabiltzeko gida bat ere egin da, 2018an
argitaratzeko.
- Proiektuok garatu dira AZTIrekin elkarlanean:
•	Ingurune dinamikoetara (itsas arrantzakoak)
egokitutako
metodologia
ergonomikoak
garatzea eta simulazio-sistemetan aplikatzea.
•	Itsas arrantzako instalazioetako mantentzelan eta jarduera kritikoetarako denbora
errealeko kontrol-, alerta- eta esleipensistema adimenduna.
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- Jarraibideak garatu dira genero-ikuspegia laneko
arriskuen prebentzioan sartzeko.
-
Laneko
arriskuen
prebentzioan,
baldintza
teknikoen agiri bat lantzen ari da, barruan har dezan
ordutegiak eta atsedenaldiak errespetatzea,
herri-lanetan arreta berezia jarrita.
- Zarataren eraginpean diharduten langileen
osasuna zaintzeko protokoloa berrikusten ari
dira, eta ebidentzietan oinarritutako gomendioak
jasotzen dituen gida bat egiten.
-
2018an jarraituko duen kanpaina bat egiten ari
gara, prebentzio-zerbitzuen osasun-jarduerak
sustatzeko.
		
• Amiantoarekiko esposizioa eduki ahal izan duten
langileen lan egin osteko osasunaren zaintza
bermatzea. Egun, 8.000 erregistro baino gehiago
kudeatzen dira.

2017 MEMORIA

7. LAN-BALDINTZEN HOBEKUNTZA SUSTATZEA

Lan-inguruneko segurtasuna eta osasuna lan-baldintzei
estu lotuta dago, eta, neurri horretan, Osalanen
helburuetako bat da baldintza horiek hobetzea, bereziki
kontuan hartuta baldintzetan eragiten duten eta Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean zehazten diren
elementuak, hala nola lekuak, instalazioak, ekipoak,
produktuak, tresnak, gai fisiko, kimiko eta biologikoak,
eta lan-prozedura eta -antolaketa.
Arlo honetan, besteak beste, hauek egin dira:

- Osalanek parte hartzea SPRIk sustatutako RENOVE
2016 programan, zeinaren bidez dirulaguntzak ematen
baitira lan-ekipamenduak modernizatzeko, baina,
dirulaguntza eman baino lehen, ikuskapena egiten
da, aplikatzekoak dituzten segurtasun-arau guztiak
betetzen dituztela egiaztatzeko. 2017an, 239 enpresa
bisitatu dira, eta 302 lan-ekipamendu ikuskatu.
Bisita horiek ez ezik, beste batzuk ere egin dira,
enpresetako lan-ekipamenduak ordezteko asmoarekin
SPRIk egindako aurreko deialdietan diruz lagundutako
ekipamenduen jarraipena egiteko. 2016. urtetik,
MEP eta RENOVE programetan 2012ra arte diruz
lagundutako 524 enpresak bisitatzen hasi da, 624
ekipamendu ikuskatzeko, eta aholkuak emateko laneko
arriskuen prebentzioa kudeatzeaz, ekipamenduak
segurtasun-egoera onean egon daitezen.
-
Arrisku ergonomikoei dagokienez ere lan egin da,
ERGOZAINTZA proiektuaren barruan hiru foru19

LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNERAKO ESTRATEGIA 2015-2020

aldundiekin egindako hitzarmena
CENEArekin lankidetzan arituta.

garatuta,

eta

8. PREBENTZIOA KUDEAKETAN SARTZEA

- EAEko
galdategietan
silizearekiko
eta
formaldehidoekiko esposizioa zein den jakiteko
Erakundeak arreta berezia ematen die sartze hori lortkanpaina bat, hurrengo urtean egingo dena, hobetzezeko arazo gehien dituztenei, hau da, enpresa txiki eta
jarraibideak ezarri eta sektorea gai kimiko horiez
ertainei eta prebentzioarekiko jarrera ez hain irekia dusentsibilizatzeko.
ten sektoreetako enpresei; lehen sektorekoei, adibidez.
Alde horretatik, honako hauek egin dira:
-
Bide-segurtasuna enpresen prebentzio-kudeaketan
txerta dadin sustatzea. Jarduera hori SEGURBIDE
proiektuan gauzatu da.
-
Prebentzioa
sustatzea
eraikuntza-sektorean
diharduten langile autonomoen eta enpresa
txiki eta ertainen artean, laneko segurtasunaren
eta osasunaren alorreko alderdi arazotsuenak
nabarmenduta. 2017. urtean, kanpainak egin dira,
honako hauek helburutzat hartuta:
• A
 ldamioetako egituren segurtasuna, teilatuetako
lanetan baliatzen diren babes-bitartekoak eta
prebentzio-baliabideak izatea, eta kanpaina
horretan sektoreko 167 enpresatan jardun da, 371
aldamio berrikusi dira, eta 78 teilatu-lan bisitatu.
•E
 rrepideak mantentzeko lanen segurtasuna: 19
obraren jarraipena egin da
- Berriz ere arreta berezia jarri zaio lehen sektoreari,
ezaugarri baititu ezbehar-tasa handia, lan-baldintza
nekagarriak eta laneko arriskuen prebentzioa oso txikia izatea.
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• NEKAPREBEN, ITSASPREBEN eta ELIKAPREBEN
programak eguneratu dira, lehen sektorean
jarduteko ildo berriak zehaztu aurreko urrats
moduan. Lortutako azken emaitza proposamen
estrategiko bat da, “Laneko arriskuak prebenitzeko
plan sektoriala, Euskadi 2020ko lehen sektoreko
balio-katerako” izenekoa.

- 
Prebentzio-jarduera nork bere baliabideekin gauza
dezan bultzatu da enpresa txiki eta ertainetan, besteak
beste DURANGALDEAN PREBEN eta DEBAGOIENA
PREBEN ekimenen bidez, laneko arriskuen prebentzioa txertatzeko enpresa txikientzako programak baitira. 2016tik garatu dira, eta 2018an jarraituko dute.
- Era berean, Osalanek aurrera egin du 2016an hasitako
ikerketa batekin, enpresa txikietan indarrean dauden
segurtasun- eta osasun-arauen aplikazioa hobetze
aldera, eta, ondorioak atera ondoren, horrelako enpresentzako aholkularitza-kanpainak egingo dira.

• Arrantzari dagokionez, elkarlanean jardun da Itsas
Kapitaintzarekin, Itsasoko Gizarte Institutuarekin
eta Lan-ikuskaritzarekin, SEGUMAR kanpainaren
barruan, eta batera bisitatu dira zazpi arrantza-ontzi.
• Basogintza sektoreari dagokionez, hitzarmen
bat sinatu da BASKEGURekin, eta basogintzako
teknikak erabiltzen dituzten lorezaintza-enpresak
bisitatzeko kanpainarekin jarraitu da, landa-lanaren
egoera zein den jakiteko eta prebentzio-kudeaketa
aztertzeko. Kanpaina horren barruan 19 enpresa
bisitatu dira.
• Nekazaritzako sasoikako lanari buruzko urteroko
kanpaina ere egin da Arabako lurralde historikoan,
eta sektoreko 20 enpresa bisitatu dira.
• Kanpaina bat prestatu da laneko arriskuen
prebentzioa sustatzeko abeltzaintzan, eta lehenengo
aldiz bisitatu dira 12 abeltzaintza-ustiategi.
• Ardoa eta txakolina ekoizten dituzten enpresetan
laneko
arriskuen
prebentzioa
sustatzeko
kanpainarekin jarraitu da, eta 3 ustiategi berri
bisitatu dira.
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4. ARDATZA
ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

9.- Koordinazioan eta lankidetzan aritzea organo,
administrazio eta erakundeekin, aliantza estrategikoak
baliatuta
10.- Osalanen zerbitzua eta kudeaketa hobetzea
Koordinazioa administrazio publikoekin

9. KOORDINAZIOAN ETA LANKIDETZAN ARITZEA
ORGANO, ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDEEKIN,
ALIANTZA ESTRATEGIKOAK BALIATUTA

Bereziki nabarmentzekoak dira jarduera hauek:
-
Lan-agintaritzarekiko elkarlana, besteak beste,

amiantoa duten materialak kentzeko lanen
kontrolerako; horren ondorioz 405 bisita egin dira
egoera ondo dagoela egiaztatzeko, eta guztira 603 lanplan onartu.

Osalanek lan handia egiten du laneko arriskuen
prebentzioan ardurak dituzten sailak eta erakundeak
koordinatzeko, eta, era berean, laneko segurtasuna eta
osasuna sustatzeko proiektuetan entitate publikoekin
lankidetzan jarduten ahalegintzen da.

- Lankidetza Osasun Sailarekin Adikzioei buruzko
VII. Planean eta munta handiko proiektu batzuen
ezarpenean; adibidez:

Jarduera horren esparrua da Osalanek bere gain hartu
duen eginkizun bat, hots, 2015-2020 aldiko Laneko
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia
garatzen laguntzea, eta erakundea, estrategiaren
jarraipena egiteko, adierazle-multzo bat prestatzen ari
da, lan-ildoek aurrera nola egiten duten eta helburuak
nola lortzen diren monitorizatu ahal izateko.

• Gutxieneko datu-multzoa.
• Laneko historia klinikoaren eredua.
• Gaixotasun profesionalei
komunikazio-sistema.

buruzko

susmoen

Osasun Sailarekin koordinatuta, halaber, prebentziozerbitzuen jarduera sanitarioa kontrolatzen du
Osalanek, eta emaitza hauek izan dira:
• Instalazioen ezarpen, funtzionamendu, aldaketa,
berritze eta kentzeari nahiz langileak aldatzeari
dagokienez, osasun-baimena emateko 159 eskaera
izapidetu dira.
- Industria-segurtasunari dagokionez, elkarlanean
aritu gara eskumena duen sailarekin, fabrikatzaileek,
inportatzaileek eta merkaturatzaileek Makinen
Segurtasunari buruzko Zuzentaraua betetzen duten
kontrolatzeko, egungo protokoloari jarraituta. Hartara,
2016an, aipatu zuzentarau hori ez betetzearekin
zerikusia duten 2 txosten bidali dira.
22
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- EMAKUNDErekiko lankidetza, genero-ikuspegia
laneko arriskuen prebentzioan sartzeko, eta
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
sustatzeko lan-ingurunean.

hartara, kide titular moduan egon gara desgaitasunen
balorazio-taldeen (DBT) 12 bileratan.
- Parte hartzea Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Batzorde Nazionalaren osoko bilkuretan, bai eta organo
horren barruan sortutako batzorde eta lantaldeetan ere.

- Trafiko Zuzendaritzarekin batera aritzea SEGURBIDE
proiektuan, laneko bide-istripuei buruz enpresak eta
prebentzio-zerbitzuak sentsibilizatzeko.

- Kantauriko itsasertzeko autonomia-erkidegoetako laneko
segurtasun eta osasun-institutuekiko lankidetza Cano
Proiektuaren barruan, zeinaren ondorioz arrantzasektorean osasuna zaintzeko gida argitaratu eta banatu
baita; gainera, beste jarduera-sektore batzuetara hedatu
nahi du baterako lan hori.

- Osalanek laguntza teknikoa ematen die lan-, osasuneta justizia-agintariei, eta 321 txosten eman ditu.

Erakundearteko lankidetza

Europako esparruan, Osalanek SAFERA-ERANET
-
ekimenean esku hartzen du, hazkunde iraunkor eta
adimendunerako industria-segurtasuna garatzeko.

Hauek dira lankidetzazko jarduera nagusiak:
- Jarraipena egitea laneko arriskuen prebentzioari herrilanetan eta azpiegitura handien alorrean; egin ere,
lurralde-esparruko erakundearteko batzorde egokietan,
bertan direla lan- eta meatzaritza-agintariak, forualdundiak, zerikusia duten enpresa publikoak, Lanikuskaritza eta Osalan. 5 bilera egin dira batzordeetan,
eta baterako 58 bisita.
Toki-administrazioarekiko lankidetza; hain zuzen
-
ere, Osalanek laguntza teknikoa eman die Udalei,
udalerrietako eraikinetan eta instalazioetan amiantoa
duten materialak identifikatu eta kudeatzeko.
Alde horretatik, amiantoa duten materialen udalinbentarioak egitea sustatu du erakundeak, eta bilerak
egin ditu udalekin, aholkuak emateaz gain.
- Lankidetza GSIN (Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionala) institutuarekin, eskumenak baititu istripuak
eta gaixotasun profesionalak aitortu eta konpentsatzeko;
23
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10. OSALANEN ZERBITZUA ETA KUDEAKETA
HOBETZEA
- Osalanek ematen dituen zerbitzuen artean, Higieneanalisien Laborategiak eskaintzen dituenak aipatu
behar dira. Guztira, 2.439 determinazio eta 219
txosten egin ditu, batzuk Osalanentzat berarentzat,
garatutako proiektuen barruan, baina gehienak
prebentzio-zerbitzuek egindako eskaerei erantzuteko,
eta, guztira, 21.198 € fakturatu ditu.
-
Bestalde, kudeaketa publiko aurreratua egingo
AURRERABIDE eredua ezartzen eta garatzen jarraitu
da 2017. urtean.
Erakundearen beste kudeaketa-alderdi batzuek,
-
hala nola aurrekontu-jarraipenak, datu pertsonalak
babesteko politikak, informazio-sistemek eta
kudeaketa dokumentalak toki garrantzitsua izan dute
2017an egindako lanean.
-
Komunikazioa da bereziki landu den arloetako

bat, bai barrukoa bai kanpora begirakoa; hala,
gardentasunarekiko konpromisoa bete da, bai
eta gizarteari kontuak emateko konpromisoa ere.
Horregatik ari gara jardueren emaitzak eta prozesuen
errendimendua ebaluatu ahal izateko adierazleak
zehazten zein ezartzen, eta, halaber, jardueramemoria eta kudeaketa-plana urtero egiten eta
ezagutzera ematen.

ERABILITAKO BALIABIDEAK
Aurreko puntuetan deskribatutako jarduera egiteko,
daukan aurrekontu-zuzkidura baliatu du Osalanek,
honela banatuta:
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GASTUAK

I. kapitulua

Langile-gastuak

8.893,8

II. kapitulua

Funtzionamendu-gastuak

1.347,2

III. kapitulua

Finantza-gastuak

IV. kapitulua

Transferentziak eta dirulaguntzak Gastu arruntak

687,4

VI. kapitulua

Inbertsio errealak

27,2

VIII. kapitulua

Finantza-aktiboen gehikuntza

0

12
10.967,6

Guztira

SARRERAK

III. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk

20,3

IV. kapitulua

Transferentziak eta dirulaguntzak Gastu arruntak

12.045,2

V. kapitulua

Ondare-sarrerak

VIII. kapitulua

Finantza-aktiboen gutxitzea

0
15,3
12.080,8

Guztira

Egitura eta langileak
Era berean, aurreikusitako jarduerak egiteko eta
erakundeak ondo funtzionatzeko, behar diren lantaldedoitzeak egin ditu Osalanek, Funtzio Publikoak ematen
dituen aukeren barruan.
Erakundeak 176 lanpostu zituen 2017ko abenduaren
31n.
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ERANSKINAK

1. ERANSKINA: OSALAN ZENBAKITAN, 2017. URTEA
2. ERANSKINA: JARDUNALDI TEKNIKOAK ETA EKITALDIAK, 2017. URTEA
3. ERANSKINA: OSALANEK ZER FORO ETA LANTALDETAN PARTE HARTZEN DUEN
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OSALAN ZENBAKITAN, 2017. URTEA

WEBGUNEKO TRAFIKOARI BURUZKO DATUAK
Ekitaldia

Saioak

Erabiltzaileak

Ikusitako
orriak

Saioaren
batezbesteko
iraupena

Erreboteehunekoa

2017

420.084

261.046

641.620

1:17

%51,38

%74,7

%44.9

%28.7

2016.
urtearekiko
aldea

%40.3

%16.5

LANEKO GAIXOTASUNEN SUSMOEN KOMUNIKAZIOAK, LURRALDE ETA JATORRIAREN ARABERA
EAE, 2016-2017
2017. urtea

2016. urtea

Prebentziozerbitzuak

Osakidetza

Guztira

Prebentziozerbitzuak

Osakidetza

Guztira

Álava-Araba

48

17

65

91

27

118

Bizkaia

144

62

206

184

105

289

Gipuzkoa

155

17

172

166

14

180

EAE, guztira

347

96

443

441

146

587
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ERANSKINA

1

OSALAN
ZENBAKITAN

AC.3.5.- IKERTUTAKO ISTRIPUAK
Gipuzkoa

Hilgarriak

Larriak / Oso
larriak

I.

C.

Traumatikoak

5

1

Eztraumatikoak

1

In Itinere

2

Traumatikoak

16

P.

Bizkaia
S.

I.

C.

3

1

5

3

1

2

1

6

S.

I.

C.

P.

TOTAL
S.
4

22
11
2

4

3

9

6

15

2

16

16

4

2

14

107

Eztraumatikoak

Anizkoitzak

4

2

Arinak

5

2

2

9

1

2

1

Sailkatu gabe

P.

Araba

3

6

GUZTIRA

5

4
2

16

2

2

12

59
9
228
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ERANSKINA

1

OSALAN
ZENBAKITAN

LANAREKIN LOTURA DUTEN GAIXOTASUN IKERTUAK
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

GUZTIRA

Zenbat ikerketa egin diren

90

84

123

297

Zenbat txosten egin diren

95

73

123

291

Amiantoa

29

39

102

170

Eragile kimikoak

10

8

3

21

Eragile fisi oak

28

4

9

41

11

8

19

11

1

40

Arrisku mota

Eragile biologikoak
Ergonomia eta
psikosoziologia
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PREBENTZIO-ORDEZKARIEN PRESTAKUNTZA
TREBATUTAKO LANGILEAK
LURRALDEAK

ZENBATEKOA GUZTIRA €
ARAUDIA

TEKNIKOA

ARABA

103

108

28.788,60 €

BIZKAIA

325

344

77.463,00 €

GIPUZKOA

180

163

42.552,00 €

GUZTIRA

608

615

148.803,60 €

Prestakuntza hori arrisku psikosozialen prebentzioari buruzko ikastaroekin osatu da, eta 20 prebentzio-ordezkarik
parte hartu dute ikastaro horietan.
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ERANSKINA

1

OSALAN
ZENBAKITAN

BISITATUTAKO LANTOKI IREKI BERRIAK (SEKTOREKA ETA LHKA)
LH

Lehen sektorea

Industria

Zerbitzuak

Eraikuntza

Araba

5

31

36

506

Bizkaia

18

8

20

686

Gipuzkoa

8

28

75

293

GUZTIRA

31

67

131

1.485

AMIANTOAREKIKO ESPOSIZIOA IZAN AHAL DUTEN LANGILEEN FITXATEGIAREN KUDEAKETA
GUZTIRA, 2016
Fitxategian sartu berriak: 897 ACTIVO: 373
• JARDUNEKOAK: 373
• P. JARDUNEKOAK: 126
• LAN EGIN OSTEKO PERTSONAK: 399
Tramitación vigilancia post-ocupacional: 254
•
•
•
•
•
•

PROGRAMARA GONBIDATUAK: 301
IZAPIDETZEN: 180
ZAINTZA OSAKIDETZAN: 224
ZAINTZA BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATEAN: 4
Baimenik ez: 66
Helbide ezezaguna: 21

KUDEATUTAKO ERREGISTRO KOPURU OSOA: 8.413
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MEP ETA RENOVE PROGRAMAK
Zenbat enpresa bisitatu diren MEP eta RENOVE planen barruan 2017an: 239
Zenbat ekipamendu ikuskatu diren MEP eta RENOVE planetuan (2014-2016) 2016an: 302
• Zenbat ekipamendu konpondu diren Osalanek eskatuta: 84
• Zenbat ekipamendu txosten positiboarekin: 298
Zenbat enpresa bisitatu diren txatar bihurtzeari buruzko jarraipena egiteko: 34
Zenbat ekipamendu ikuskatu diren txatar bihurtzeari buruzko jarraipena egiteko: 43

HERRI-LANETAN ETA AZPIEGITURA HANDIEETAN LAP-AREN JARRAIPENA EGITEKO BATZORDEA
Herri-lanen jarraipenerako lurralde-batzordeek 5 bilera egin dituzte.
Herri-lanen jarraipenerako 58 bisita egin dira.
• Bizkaia: 18
• Gipuzkoa: 25
• Araba: 15
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AC.10.9.- AMIANTOAK KUTSATUTAKO MATERIALA KENTZEKO XEDEZ, EAE-N AURKEZTUTAKO LAN-PLANEN
KONTROLA 2017. URTEA
AURKEZTUTAKO PLANAK

603

ESPEZIFIKOA

459

OROKORRA

37

ONDOZ ONDOKOA

107

ZENBAT ENPRESAK AURKEZTU DUEN LAN-PLANA

62

ONARTUTAKO PLANAK

487

ESPEZIFIKOAK

382

OROKORRA

19

ONDOZ ONDOKOA

86

EGINDAKO BISITAK

405

TXOSTENA EGIN AURRETIK

169

EGIAZTATZEKOAK

236
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LAN-, OSASUN- ETA JUSTIZIA-AGINTARIEK LAGUNTZA TEKNIKOA JASOTZEKO EGINDAKO ESKAERAK 2017. URTEA
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

GUZTIRA

Jasotako errekerimendu kop.

57

86

170

313

Egindako txostenen kopurua

41

55

225

321

PREBENTZIO-ZERBITZUEN KONTROLAREN ETA OSASUN-BAIMENAREN ARLOKO ESKUMENAK

Baimen sanitarioa: instalazioen ezarpen, funtzionamendu,
aldaketa, berritze eta kentzea nahiz langileak aldatzea.

Ofiziozko jardunak: instalazioak baimendu, aldatu,
berritu eta kentzeko nahiz langileak aldatzeko prozedurei
buruzkoak.

Lankidetza- edo azpikontratazio-espedienteak

Farmazia-prestazioa
Auditoretzak

Prebentzio-zerbitzu
propioa

Kanpoko prebentziozerbitzua

Jasotako eskaerak

53

126

Egindako txostenak

70

148

Egindako errekerimenduak

26

33

Hasita

15

50

Egindako txostenak

5

25

Egindako errekerimenduak

8

30

Lankidetza-eskaerak

0

6

Egindako txostenak

0

4

Egindako errekerimenduak

0

5

Azpikontratazio-eskaerak

4

2

Egindako txostenak

5

2

Egindako errekerimenduak

3

2

Izapidetutako eskaerak

12

0

Jasotako eskaerak
Egindako txostenak
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OSALANEK JASOTAKO SALAKETAK, PREBENTZIO-ZERBITZUEN GAINEKO AGINTARITZA SANITARIOA DEN
ALDETIK 2017. URTEA
Salaketak, agintaritza sanitarioa

7

Ofizioz o jardunak

14

Txostenak

15

Aktak

27

Zehapen-espedienteak

0

OSALANEN INDUSTRIA-HIGIENEKO LABORATEGIAREN ZERBITZUAK
TXOSTENAK

DETERMINAZIOAK

OSALANENTZAT EGINDAKOAK

10

116

KANPORAKO EGINDAKOAK

170

1965

GUZTIRA

39

358

FAKTURAZIOA

21.198,00 €

ANALISIA ESKATU DUTEN PREBENTZIO-ZERBITZUEN KOPURUA

12

OSALANEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA
Osalaneko langileak 19 ikastarotara joan dira

PARTE-HARTZEA ZENBAIT ERAKUNDEK ANTOLATUTAKO EKITALDIETAN
OSALAN bertan izan dutenak:
32 JARDUNALDI / 9 KONGRESU / 6 BATZORDE / 6 IKASTARO / 2 SINPOSIO / MASTER 1 / AZOKA 1
Eta horren ondorioz,
18 txosten aurkeztu eta 29 eskola-ordu eman dira
34
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JARDUNALDI TEKNIKOAK ETA
EKITALDIAK, 2017. URTEA

EKITALDI/JARDUNALDIA

EGUNA

TOKIA

VII TAILERRA: GUTXIENEKO DATU MULTZOA

2017-02-06

OSALAN, BLZ

VII TAILERRA: GUTXIENEKO DATU MULTZOA

2017-02-07

OSALAN, ALZ

VII TAILERRA: GUTXIENEKO DATU MULTZOA

2017-02-08

OSALAN, GLZ

2016KO IKERKETA-PROIEKTUAK

2017-04-24

OSALAN, BLZ

TAILERRA: GIDATZE PROFESIONALA ETA LANA

2017-05-03

BILBO

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN NAZIOARTEKO EGUNA

2017-04-28

EUSKO JAURLARITZA

BIDE PUBLIKOAN OBRAK SEINALEZTATZEARI BURUZKO IKASTAROA

2017-05-10

OSALAN, BLZ

AZPIKONTRATAZIOA-FITMAQ 2017 HITZALDIAK JARDUEREN AZPIKONTRATAZIOA ETA
KOORDINAZIOA

2017-06-06

BEC, BARAKALDO

LANEKO MEDIKUNTZARI BURUZKO VII. EUSKADI-AKITANIA JARDUNALDIA

2017-06-09

BILBO

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO OSALANEN VII. UDA-IKASTAROA
Gaia: laneko arriskuen prebentzioaren arloko etorkizuneko erronkak

2017-06-20

DONOSTIA

TAILERRA: ADINERAKO FUNTZIOA ETA OSASUN-EGOERA LANEAN

2017-11-09

BILBO

2017-11-01

BILBO

2017-11-01

BILBO

LANEKO PSIKOSOZIOLOGIARI BURUZKO OSALANEN VIII. JARDUNALDIAK LANEKO INDARKERIA
GENERO-IKUSPEGIA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEAN SARTZEA

Bertaratuen kopurua: 672
Ordezkatutako enpresen kopurua: 208
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JARDUNALDI TEKNIKOAK
ETA EKITALDIAK, 2017. URTEA

OSALANEK ANTOLATUTAKO JARDUNALDIEI BURUZKO GOGOBETETASUN-INKESTEN EMAITZA OROKORRAK:

%50,00
%45,00

%43,00

%40,00
%35,00
%30,00
%25,00

%25,00

%23,00

%20,00
%15,00
%10,00

%6,00

%5,00%

%3,00

%1,00
%0,00
Erabateko
desadostasuna

Desadostasuna

Normal
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OSALANEK ZER FORO ETA
LANTALDETAN PARTE HARTZEN DUEN

1. EUROPAN
SAF€RA, Industria Segurtasunaren arloko Europako Ikerkuntzaren Koordinazioa
Europako MODERNET sarea (Monitoring trends in Occupational Diseases and tracing new and Emerging Risks in a NETwork).

2. ESTATUA
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDE NAZIONALA
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDEAREN BILKURA
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDE NAZIONALAREN LANTALDEAK ETA BATZORDEAK:
Eraikuntzako lantaldea
Teilatuen konponketa- eta mantentze-lanetako azpilantaldea
Laneko bide-segurtasuneko lantaldea
Nekazaritzaren sektoreko lantaldea
Itsas arrantzaren sektoreko lantaldea
Amiantoaren lantaldea
Mugako balioen lantaldea (Agente kimikoekiko esposizioaren mugako balioak)
Bideko lan-istripuen prebentziorako lantaldea
Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen arteko Batzorde Mistoa
Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen arteko amiantoari buruzko
Batzorde Tekniko Mistoaren lantaldea
Arrisku psikosozialen lantaldea
Muskulu-hezurduretako arazoen lantaldea
Lan arriskuen prebentziorako hezkuntza- eta prestakuntza-lantaldea.
LANEKO SEGURTASUN ETA HIGIENEKO INSTITUTU NAZIONALEKO LANTALDEAK:
BSTPMAQ-INSHT.
BINVAC-INSHT.
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BASEQUIM–LSHIN
EZBEHAR-TASARI BURUZKO AZTERLANA–LSHIN
GT7LEP–LSHIN.
PREBENTZIOA-10–LSHIN.
OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN LURRALDEARTEKO KONTSEILUA
- Osasun Sistema Nazionalaren Lurraldearteko Kontseiluko Osasun Publikorako Batzordearen laneko
osasunari buruzko txostena.
AENORreko 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 ondoriozko arriskuen ebaluazioa.
AEN/CTN 171 SC 03-GT 07 - Amiantoa.
AEN/CTN 180 - Obretako aldi baterako lanetarako ekipamendua.
AEN/CTN 180/N 032/GT02 - AENORreko enkofratuak.
AEN/CTN 311 - Entretenimenduaren industria.
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN IKERKUNTZARAKO INSTITUTU ETA
ZENTROEN SAREA (RICISST)
CANO TALDEA (Elkarlana: ISSGA–Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakunde Galegoa), IAPRL–Laneko
Arriskuen Prebentziorako Erakunde Asturiarra), ICASST–Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakunde
Kantabriarra eta OSALAN–Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea).
3. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA
EAEko Administrazio Orokorraren eta Erakunde Autonomoen Zentroen Arteko Segurtasun eta Osasun
Batzordea.
Comisión Comunicación sospecha enfermedad profesional.
Gipuzkoako eta Bizkaiko azpiegitura handietako herri-lanetan laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena
egiteko batzordeak.
Bilboko Portuko Lanen Batzordea.
Deustuko Kanala.
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Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua.
EVI–INSS (Ezintasunak Balioesteko Taldea–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala), Bizkaia,
Gipuzkoa
Sailarteko IDE Batzordea–Euskadi (Datu Espazialen Azpiegitura–Euskadi).
Sailarteko REACH Lantaldea
INSS–Osakidetza–OSALAN Hitzarmeneko lantaldea, amiantoaren patologien aurka.
Kanpoko Larrialdi Planaren Aholku Batzordea.
Aliantza Estrategikoa, elkarlana Lan Medikuntzaren Euskal Elkartea, Bilboko Mediku Zientzien
Akademia eta OSALANen artean, prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileen Prestakuntza Planerako.
Laneko Jazarpenaren Euskal Behatokia
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ZERBITZU OROKORRAK
Dinamita Bidea zg (Basatxu mendia)
48903 Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tlf.: 944 032 190
BIZKAIKO LURRALDE ZENTROA
Dinamita bidea z/g (Basatxu mendia)
48903 Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tlf.: 944 032 179
ARABAKO LURRALDE ZENTROA
José Atxotegi 1
01009 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tlf.: 945 016 800
GIPUZKOAKO LURRALDE ZENTROA
Maldatxo bidea z/g
20012 Donostia (Gipuzkoa)
Tlf.: 943 023 262

www.osalan.euskadi.eus

