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AURKEZPENA
Osalanen Kontseilu Nagusiak aho batez onartu zituen 2016ko Memoria eta 20172018rako Kudeaketa Plana, 2017ko ekainaren 27an egindako bilkuran. Bi ekitaldi batera
hartzearen arrazoia da uneko Legegintzaldiari 2016. urtearen amaieran eman zitzaiola
hasiera; nolanahi ere, Gobernuan sail berriak osatzea eta zuzendaritza-talde berriak
sortzea eragin zuenez, lehenbiziko hilabeteak egoera aztertzen eta Kudeaketa Plana
egiten eman ditugu. Horrek, halere, aukera eman digu behingoz urteko Kudeaketa
Planak aurrekontu-ekitaldietara egokitzeko. Horrenbestez, 2018an lehenbizikoz
garatuko dira batera Kudeaketa Plana eta aurrekontua, eta horrek elkarren arteko
sintonia dakar ezbairik gabe.
Memorian xehetasunez bildu dugu Osalanek 2016. urtearen joanean izan duen jarduera
eskerga, eta, beraz, hemen ez dut azalpenetan luzatu nahi. Den-denak dira aipatzekoak
(laneko istripuei eta gaixotasun profesionalei buruzko prestakuntza, dibulgazioa
eta ikerketa; ikerketa-proiektuak; Higiene-analisien Laborategiaren erabakiak eta
txostenak; bisitak lantokietara; eta herritarrek zein laneko arriskuen prebentzioan
inplikatuta dauden eragileek egindako kontsultei erantzunak), baina bereziki adierazi
nahi dut Lan-agintaritzarekin batera egindako lana amiantoa kentzeko lanak kontrolatze
aldera; izan ere, 426 bisita egin dira, 540 lan-plan onartu dira eta 409 txosten tekniko
egin dira, lan-, osasun- eta justizia-agintaritzek eskatuta.
Datorren urte eta erdian gure jarduera bideratuko duen 2017-2018rako Kudeaketa
Planari dagokionez, hauek dira lehentasunak:
laneko arriskuen prebentzioaren kultura lantokietatik kanpo ere zabaltzea, euskal
herritarrak ohar daitezen zeinen garrantzitsua den; osasunaren alorrean prebentziozereginak bultzatzeko eta osasuna sustatzeko informazio-sistema eta -iturri
fidagarriak eta sendoak bultzatzea; teknologia berriek eta lan egiteko moduetan
izandako aldaketek langileen segurtasunean eta osasunean duten eraginari
buruzko ikerketa sustatzea (Prebentzioa 4.0 esaten zaiona); lan-ezbeharreko eta
lan-gaixotasuneko tasa handien dituzten jarduerei, lanei eta kolektiboei bereziki
arreta egitea, bai eta lan-baldintza kaskarren dituzten sektoreei ere; lantokietan
prebentzio-jarduerak gauzatzen dituzten eragileak trebatzen eta orientatzen
jarraitzea, eta haiei gidak, jarraibideak eta bitarteko metodologikoak ematea beren
eginkizunak behar bezala eta eraginkortasunez gara ditzaten; horrezaz gain, Eusko
Jaurlaritzako organismoen arteko koordinazioa eta beste entitate publiko batzuekin
duen lankidetza sendotzen saiatuko da Osalan, bai eta Osalanen Kontseilu Nagusian
parte hartzen duten gizarte-eragileekin baterako lanean aritzeko dinamika bat
ezartzen ere.

Alberto Alonso Martín
Osalaneko zuzendari nagusia
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SARRERA

2017ko otsailaren 24an, Lehendakariak Legegintzaldiko
“Euskadi 2020” Gobernu Programa aurkeztu zuen, eta
datozen lau urteetan Gobernuak euskal gizartearekiko
zer konpromiso hartu dituen eman zituen ezagutzera;
konpromiso horietatik hamargarrena hau da: Osasuna
eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna.
Gobernu Programaren garapenak behin betiko bultzada
lortu zuen apirilaren 11ko 2/2017 Legearen bidez 2017ko
ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu
orokorrak onartu zirenean.

2016. urtearen amaieran eta 2017. urtearen hasieran
garrantzi handia izan zuen XI. Legegintzaldiaren (20162020) hasierak Euskal Autonomia Erkidegoan. 2016ko
irailean autonomia-erkidegoan hauteskundeak egin
ondoren, Lehendakaria izendatu eta Gobernua eratu
ondoren, EAEko Administrazio Orokorra osatzen
duten departamentuak berregituratu egin dira eta
zuzendaritza-talde askotan aldaketak izan dira. Hala,
2016ko abenduaren 2an Osalaneko zuzendari nagusia
izendatu zen, Lan eta Justizia sailburu izendatu
berriaren taldeko kide gisa.
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Sailak berregituratzeak, goi-kargudunak aldatzeak,
eta 2016-2020 eperako Gobernu Programak ezarritako
lehentasun eta lan-ildo berriak aztertu behar izateak
eragin dute moteltzea, bai 2016ko ekitaldiaren itxieraprozesua, bai 2017. urterako plangintza. Izan ere, talde
berriek aurrekoek utzitako egoera aztertu behar izan
dute, bai eta etorkizunerako lehentasunak ezarri ere,
eta horretarako ezinbestekoa zen aurrekontua onartuta
edukitzea.

2016ko Kudeaketa Planean aurreikusitako jarduerak
garatzen jarraitzeaz gain, 2017. eta 2018. urteetarako
ekintza berriak diseinatu ditu erakundeak. Hurrengo
kapituluetan ekintza berri horiek azalduko ditugu, bai
eta ekintza horiek garatzeko eta ekintzen jarraipena
egiteko ezarritako sistematikak ere.
Nahitaezkoa da, halaber, 2016an erakundeak egindako
lanaren emaitzak azaltzea, eta emaitza horiek dira,
gainera, etorkizuneko proiektuak garatzeko kontuan
hartu beharreko elementuetako bat.

Horrexegatik guztiagatik aurkeztu dugu ekainean
Osalanen 2016ko jardueraren memoria eta datozen bi
urteetarako plangintza. Egutegi hori oinarri hartuta,
2017-2018 eperako Kudeaketa Plana proposatu dugu,
trantsizio-epetzat hartuta, aurreko Legegintzaldian
abian jarritako ekimenei amaiera emateko eta proiektu
berriak abian jartzeko.

Horrenbestez, 2017-2018rako Osalanen Kudeaketa
Plana azalduko dugu gero, hori baita tresna erakundeak
gauzatuko dituen ekintzen berri emateko, erantzuna
eman nahi zaien premiak eta lortu nahi diren helburuak
justifikatzeko, eta lan hori guztia nola garatuko den
azaltzeko.

Orain arte adierazitakoa dela-eta ez da interpretatu
behar da Osalan inaktibo egon denik legegintzaldiepe berria hasi aurreko hilabeteotan; izan ere, guztiz
kontrakoa izan da, erakundea gogor aritu baita lanean
agintaldiari hasiera emateko beharrezko elementuak
zuzendaritza-talde berriaren esku jartzeko.
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2016KO JARDUEREN
MEMORIA

2015-2020 aldiko Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Euskal Estrategian zehaztutako lan-ildoen garapenak
markatu du Osalanen jarduera 2016. urtearen joanean,
eta urte horretako jarduera Aurrerabide kudeaketaeredua ezartzera eta Osalan sortzeko legeak erakundeari
esleitutako eginkizunak betetzera bideratuta da.
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Kapitulu honetan, Estrategian ezarritako lau jardueraardatzetan zehaztuta dauden lan-eremuetan Osalanek
zer jarduera gauzatu dituen deskribatuko dugu, bai
eta erakundeak berak ematen dituen zerbitzuak
hobetzeko zer jarduera gauzatu dituen ere. Deskripzioa
osatze aldera, zifra adierazgarri batzuk bildu ditugu 1.
eranskinean.
Zer baliabide inbertitu diren eta zer emaitza lortu diren
ere azalduko dugu, eta, horiek oinarri hartuta, gerorako
ekintzak zehaztu.

2015-2020 Segurtasun eta Osasunaren Euskal
Estrategiaren kideak.
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ARDATZA 1
PREBENTZIOAREN KULTURA

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

1.1 Prebentzioaren kultura haurtzaroan eta
gaztaroan

1. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN
KULTURA SUSTATZEA

•
GAZTEPREBEN atala sendotu da; horretarako,
material, esteka eta eduki berriak gehitu dira.
Webgunean 2.435 bisita egin dira, eta material
didaktikoko 850 deskarga.

Osalanek mota askotako dibulgazio- eta prestakuntzajarduerak garatzen ditu, jende guztiarengana iristea
helburu izanik; mezuak zabaltzeko eta dibertsifikatzeko,
gizarte osoari bideratutako kanalak eta bitartekoak
erabili ditu.
2016. urtearen joanean, 59 prentsa-ohar, 4 publizitatekanpaina eta 41 aipamen egin dira komunikabideetan,
eta horrek nabarmen adierazten du zenbateko ahalegina
egin duen erakundeak ageriko egiteko eta laneko
arriskuen prebentzioarekiko kontzientzia zabaltzeko.

•
Lanbide Heziketako eta unibertsitateko ikasleen
arteko dibulgaziorako eta haien prestakuntzarako ADI
Programa baliatu da; esparru horren baitan, LHko 10
ikastetxetako 490 ikaslek jaso dituzte prestakuntzaeskolak. Horrezaz gain, LHko 23 ikastetxetako 300
ikasle izan dira OSALANen instalazioetan, informazioa
eta dibulgazio-materiala jasotzen.

Horrezaz gain, kolektibo jakin batzuei bideratutako
jarduera espezifikoak ere garatu ditu, eta dibulgazioko
eta prestakuntzako eskaintza zabaltzen saiatu da beti,
kanal, formatu eta euskarriei dagokienez.

LHko 790 ikasleri prestakuntza
• Unibertsitatearen esparruan, Laneko segurtasun
eta osasunari buruzko VI. Osalan ikastaroa
antolatu
da
EHUko
udako
unibertsitateak
eskaintzen dituen ikastaroen barruan; hona hemen
ikastaroaren izenburua: LAN-ESPARRUAN ARRISKU
PSIKOSOZIALEI AURRE EGITEKO EUROPAKO
EGOERA:
HERRIEN
EUROPATIK
EUROPAKO
HERRIETARA; Austria, Belgika, Polonia, Danimarka
eta Italiako adituk eman zituzten hitzaldiak, eta 150
lagunek hartu zuten parte ikastaroan.

Lanbide heziketako ikastetxeetako ikasleak.
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• EHUko Laneko arriskuen prebentzioaren masterra
egin duten ikasleen prestakuntzan ere parte hartu dugu;
hau da, finantzazioan laguntzeaz gain, OSALANeko
teknikariek eskola-saioak ere eman dituzte.
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1.2 Prebentzioaren kultura lantokietan

giden aurkezpena; nekazaritzako makinerian
aplikatzekoa den araudia; eta “preben” estrategia.

Laneko arriskuen prebentzioko eragile nagusientzat
Osalanek gauzatzen duen dibulgazio- eta prestakuntzajardueraren barruan, batik bat enpresaburuek, langileek,
prebentzioko ordezkarien kolektiboak, prebentzioaz
arduratzen diren erakundeetako teknikari eta osasunalorreko langileek eta administrazio publikoek hartu
dute parte jardunaldi teknikoetan eta ekitaldietan.
Guztira, 21 jardunaldi, tailer eta ekitaldi egin dira, eta
2.323 lagunek hartu dute parte (ikusi 2. eranskina).

- “Itsas eta arrantzaren sektorean laneko
arriskuen prebentzioari buruzko II. jardunaldia”;
zenbait gida aurkeztu ziren, hala nola “Arrantza
sektorean osasuna zaintzeko gida”, Arrantzaontzietan
segurtasun-seinalizaziorako
eta
zamaketa egokirako gida”, bai eta Vigoko portuan
antolaketa-modalitate gisa duten prebentziozerbitzu mankomunatuaren esperientzia ere.

21 dibulgazio-ekitaldi eta 2.323 parte-hartzaile

• Gida hauek argitaratu dira:
- “Laneko arriskuak prebenitzeko gida, EAEko
arrantza-portuetarako”,
AZTI-Teknaliarekin
elkarlanean egina.

1.3 Sentsibilizazioa sektore espezifikoetan

- “Laneko arriskuak prebenitzeko jardunbide
egokien gida, salgaiak errepidez garraiatzean”,
Profesionalen eta Langile Autonomoen Batasuna
(PLAB) elkartearekin batera egindako hiru gidetatik
azkena, 2016ko maiatzaren 20an Bilbon aurkeztua.
2016.

Jakinik 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.

PRÁCTIC
AS EN

Laneko arriskuak
prebenitzeko
jardunbide
egokien gida,
salgaiak errepidez
garraiatzean.

PRL TRA
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MA
NU
AL
DE BUEN
DE
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AS PRÁC
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ENCI
EN EL TR ÓN DE RIESGOS TICAS
ANSPOR
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TE DE
LES
POR CARR MERCANCIAS
ETERA
LAParen
JAR

DUNBIDE

EGOKIAK
ERR

EPIDEZ
GAR

RAIATZE
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CARRET

- “Segurtasuna eta osasuna, lehen sektorearen
berezko identitate-ezaugarri gisa: egungo egoera
eta etorkizuneko erronka” gaitzat hartuta garatu
zen jardunaldia ekainaren 30ean eta uztailaren
1ean. Honako hauek landu ziren: Europaren
prebentzio-jarduera lehen sektorean; produktu
fitosanitarioen eraginpean egoteari buruzko
balorazioa; laborantza intentsibo, estentsibo eta
behi-aziendari
buruzko
prebentzio-aholkuen

BUENAS

•
Dibulgazio-ekitaldiak egin dira lehen sektoreko
langileentzat:
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Horrez gain, PSIKOPREBEN atala badugu orain ere,
eta aldian-aldian eguneratu dugu. Gure erkidegoko
hiru lurraldeetan, halaber, 4 tailer antolatu dira,
mota horretako arriskuen tratamendua lantzeko;
prebentzioko 145 ordezkarik hartu dute parte tailer
horietan.

- “Jabeen erkidegoetako obren prebentziozko
kudeaketa”, Bilbon urriaren 25ean izan zen
Eraikuntza Kongresuan editatua eta aurkeztua.

Jabeen erkidegoetako
obren prebentziozko
kudeaketa.

Arrisku psikosozialen prebentzioko 145 ordezkarik
jaso dute prestakuntza

- Osalanek mezuak eta lanak hedatzeko beste bide
batzuk ere baliatu ditu, hala nola Eraikuntzaren
sektoreen laneko arriskuen prebentziorako II.
kongresua, eta beste administrazio publikoek,
enpresaburuen elkarteek eta enpresek parte
hartzeko aukera eman dioten foroak (ikus 3.
eranskina).
1.4 Arriskuei buruzko kontzientziazioa

Arrisku psikosozialari buruzko jardunaldia.

• Arrisku psikosozialak

• Laneko arriskuen prebentzioa, genero-ikuspegia
kontuan hartuta

Osalanen zenbait jarduerak oraindik ere arrisku
psikosozialen prebentzioa sustatzea dute xede,
horretarako arrisku horiei buruzko ezaguera eta
sentsibilizazioa baliatuta.

Laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia
kontuan hartzea lehentasunezko lan-ildoa da egun
ere Osalanentzat. Horren haritik, generoari eta
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari
buruzko atala izango dena landu dugu erakundearen
webgunean, eta 2017an jarriko dugu abian.

Horrenbestez, arrisku psikosozialei buruzko beste
jardunaldi bat, zazpigarrena, egin zen 2016ko azaroan,
laneko indarkeria gai nagusitzat hartuta.
10
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1.5 A
 rgitalpenak
2016. urtearen joanean 12 argitalpen egin eta zabaldu
dira, hainbat sektore eta kolektiborentzat (ikusi
zerrenda 4. eranskinean).
Osalaneko web korporatibo berria.

Osalanek 2013tik 2016ra bitartean argitaratutako lan
guztiak katalogo batean bildu dira, eta, horrezaz gain,
lehendik argitaratukoak digitalizatu, webgunearen bidez
deskargatu ahal izateko.

“Emakumezko langileen bularreko minbizia” gai
nagusi zuen jardunaldia ere antolatu genuen, eta
78 lagunek hartu zuten parte; GEHILAN enpresak
antolatutako jardunaldi batean ere parte hartu
genuen, “Arrisku psikosozialen prebentzioa
genero-ikuspegia
kontuan
hartuta,
gure
erakundean” izenburuko hitzaldia eman baikenuen.
Emakunderekin sinatutako hitzarmena baliatuta,
Osalanek erakunde horren laguntza izan du ekimen
horiek eta beste batzuk garatzeko.
• Osasunaren sustapena lan-esparruan
Osalan eta Osasun Saila elkarlanean ari dira
Adikzioen VII. Plana garatze aldera.

Enpresetan droga-mendetasunen
prebentziorako planen
ezarpenerako gidaliburua.

Erakundeak dibulgazio-jarduera sendotu egin
du; hain zuzen, 2015ean egindako triptikoak
eman ditu ezagutzera zenbait forotan, drogak
kontsumitzearekin lotutako arriskuei buruzko
informazioa zabaldu du, eta enpresan Adikzioak
Prebenitzeko Planaren bidez gai horri nola heldu
azaltzeko informazioa ere zabaldu du.
11
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2.ERAGILEEN ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA
BULTZATZEA
Osalanen beste lehentasunezko zereginetako bat
da Euskal Autonomia Erkidegoan laneko arriskuen
prebentzioan esku-hartzen duten eragile guztien arteko
elkarrizketa eta parte-hartzea sustatzea. Jakitun izanik
laneko segurtasun eta osasunaren alorrean ikuspegi eta
helburu desberdinak dituzten askotariko interes-talde
biltzen direla, Osalanek funtzio adiskidetzailea hartu
du bere gain, bai eta eragile guztien arteko lankidetza
oinarri duten proiektuen funtzio dinamizatzailea ere.
2.1 Gizartearen parte-hartzea
Oso aurreratuta dago Osalanen webgune berriaren
diseinua, atseginagoa egitea baita xedea, herritarrengana
hurbiltzeko bitartekoa den aldetik. Egiaztatzen ari gara
webgunea oso baliagarria dela gizarteak erakundearen
ekimenetan parte har dezan sustatzeko; zirkulaziodatuen arabera, agerian dago urtetik urtera gero eta
jende gehiagok erabiltzen duela eta haien fidelizazioa
ere gero eta handiagoa dela.

saio-kopuruak %24
egin du gora

erabiltzailekopuruak %25 egin
du gora

Twitterren
jarraitzaile-kopuruak
%40 egin du gora
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2.2 Lankidetza prebentzioko eragileekin
Osalanek ezinbestekotzat jotzen du gure lurraldean
jarduten duten laneko segurtasun eta osasunaren
alorreko eragile guztiekin lankidetzan aritzea eta
haienganako zubiak eraikitzea, eta horregatik
ahalegintzen da bereziki haiekin itunak sortzen eta
zeuden itunak indartzen.
Gizarte-eragileen eta Administrazioaren arteko hiru
alderdiko eztabaida-leku gisa erakundeak duen bitarteko
garrantzitsuena Osalanen Kontseilu Nagusia da, bai
eta haren baitan sortutako batzordeak ere; esparru
horretan zehazten dira garatu beharreko politika eta
ekintza nagusiak, bai eta haien guztien jarraipena ere.
Bestalde, Osalan beti dago prest herritarren segurtasuna
eta osasuna hobetzea helburu garbitzat duten
ekitaldietan, bileretan, topaketetan eta lan-taldeetan
parte hartzeko, bai entitate publikoek bai pribatuek
sustatutakoetan. Erakundeek, enpresaburuen elkarteek,
sindikatuek, profesionalen elkarteek eta beste elkarte

Osalanen ataleko
erreprodukzio-kopuruak
Youtuben %113 egin du gora

online ospearen
Klolut adierazleak
%3 egin du gora
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batzuek antolatuta gonbidatu izan duten 24 ekitalditan
parte hartu du guztira, eta haietan guztietan aukera izan
du laneko segurtasuna eta osasuna sustatzeko mezua
zabaltzeko (ikusi 3. eranskina).

eragile nagusiak diren aldetik, Osalanen beste
lehentasunetako bat da, eta erakundearen jardueraarlo estrategikoetako bat ere bai.
Laneko segurtasun eta osasunaren alorrean
erantzukizuna duten (bai toki-erakundeetan, bai
autonomia-erkidegokoetan,
bai
Espainiakoetan)
eragile publikoekin koordinazioan aritzea izan dugu
xede. Lankidetza ageriko egin da, batetik, gauzatutako
baterako ekintzetan eta informazio-trukean, eta bestetik
prebentzioarekin lotutako alderdi jakinak hobetzeko
egindako zenbait proiektutan. Jarduera horien inguruko
xehetasunak aurrerago azalduko ditugu.

Erakundearen
lehentasunezko
solaskide
eta
kolaboratzaileak dira, besteak beste, gizarte-eragileak,
prebentzioko ordezkariak, prebentzioko entitate
espezializatuak eta prebentzioaz arduratzen diren
erakundeak; haiekin guztiekin etengabe izan dugu hartueman handia, eta ekimenak non garatu zitezkeen guztion
intereseko esparruak hauteman ditugu elkarrekin.
2.3 L
 ankidetza itsas eta arratzaren sektoreko
eragileekin
2016. urtean, itsas eta arrantzaren sektorean laneko
segurtasunaren euskal KLUSTERRA sortzeko aukera
aztertu da, laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen
duten eragile guztiak batuta; ekimen hori bi ardatz
hauek oinarri hartuta egituratu da:
• PREBEN planak berreskuratu, laneko segurtasun eta
osasunaren alorrean sektorea dinamizatzeko.

Arrantzaren sektorean osasuna zaintzeko gidaren aurkezpena.

• Itsas eta arrantzaren sektorean laneko segurtasun
eta osasunari buruzko esparru-akordio bati mailaka
atxikitu, sektoreko langileentzat laneko arriskuen
prebentzioaren inguruan jarduerak garatzeko
beharrezko elementu lagungarriak zehazte aldera.
2.4 K
 oordinazioa beste administrazio eta erakunde
publiko batzuekin
Administrazio eta erakunde publikoekin lankidetzan
aritzea, laneko arriskuen prebentzioaren eremuan
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Arrantza sektoreko langileen osasuna zaintzeko
gidaliburua aurkezteko jardunaldia.

2. ARDATZA

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

LANEKO SEGURTASUNARI ETA
OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA
SORTZEA ETA HEDATZEA

hartuta egindakoa eta Emakumeen eta gizonen
egoera lan-ezbeharren eta gaixotasun profesionalen
alorrean gaitzat hartuta egindako analisia, azken hori
2017an argitaratu eta emango da ezagutzera.

3. JAKINTZA SORTZEKO INFORMAZIO-SISTEMA
BAT BALIATZEA
•
Gure autonomia-erkidegoko laneko segurtasun eta
osasunarekin zerikusia duten parametroei buruzko
informazio zehatza eta xehea edukitzea ezinbestekoa da
arazoak identifikatzeko, premiak hautemateko eta zer
arlo hobetu behar diren jakiteko, eta, hala, horiek oinarri
hartuta, politikak diseinatu eta ekimenak sustatu ahal
izateko. Horrexegatik jarraitzen du Osalanek informazioeta elkarreragingarritasun-sistemak garatzearekin
lotutako lan-ildoak sustatzen beste eragile batzuekin
batera, datuak biltzeko eta partekatzeko; izan ere, azken
xedea estatistikak eta txostenak egitea da, datu horien
azterketa oinarri hartuta.

• Datu horiek istripu- eta gaixotasun-tasak kalkulatzeko,
eta bilakaeraren eta joeren jarraipena sektoreka eta
jardueraka egiteko erabiltzeaz gain, prebentziorako
oso informazio-iturri garrantzitsua da, halaber, lanean
arriskuko faktoreen eraginpean egoteak osasunari
eragiten dizkion kalteen ikerketa.
Helburu hori izanik eta Osalan erakundea sortzeko
Legeak hari berari propio esleitutako eginkizunak
betetze aldera, erakundeak istripuen kausak ikertzeaz
gain, jatorria lana izan dezaketen patologiak zer
arriskuko agentek eta faktorek eragin ditzaketen ere
ikertzen du.

Azterketa-elementu nagusiak laneko istripuak eta
gaixotasun profesionalak dira; horren harira, urtero
egiten dira EAEko laneko ezbehar-tasari buruzko
txostena eta EAEko gaixotasun profesionalei
buruzko txostena, eta, horiez gain, sektore, kolektibo
edo arrisku bereziekin lotutako aldagai jakinei buruzko
analisiak ere egiten dira.

Horrenbestez, gure autonomia-erkidegoan gertatzen
diren laneko istripu hilgarriak, oso larriak, larriak eta
istripu anitzak ikertzen ditugu, bai eta prebentziorako
ikertzeko modukotzat hartzen diren istripu arinak ere.

Ikertutako laneko istripuak

Azterketa espezifiko horietako batzuk dira Laneko
zirkulazio-istripuak EAEn 2000-2015 epean gaitzat
Emakumeen eta Gizonen
egoera lan-istripu tasari
eta lan-gaixotasunei
dagokienez

ETA
Emakumeenra,
Gizonen egoe ari

tas
lan-istripu
ixotasunei
ETA lan-ga

dagokienez

HILGARRIAK

30

OSO LARRIAK/LARRIAK

103

ANITZAK

1

ARINAK

115

GUZTIRA

249

Bestalde, gaixotasun profesionalen ikerketa eta
zaintza epidemiologikoa egiten dugu, jatorria lana
14
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izan dezaketen gaixotasunak aztertzen ditugu,
eta gaixotasun profesionalei buruzko susmoen
jakinarazpenak eta alerta sanitarioak ikertzen ditugu.

4. JAKINTZA SORTZEA IKERKETA ETA
PRESTAKUNTZAREN BIDEZ

Ikertutako gaixotasun profesionalak
Ikerketa-kopurua

254

Txosten-kopurua (ikusi arrisku-motaren
arabera banakatuta)

204

4.1. Prestakuntza

Lantokietan prebentzioko jarduerez arduratzen
diren pertsonak trebatuta egotea ezinbestekoa da
dagozkien zereginak kalitatez eta eraginkortasunez
egin ditzaten, eta, hala, langileen osasuna babesteko
helburua bete dadin. Hori hala delako jakitun izanik,
Osalanek urtero prestakuntza-jarduera multzo bat
antolatzen du, enpresetan prebentzioko jarduerez
arduratzen diren eragileentzat; nolanahi ere,
haiek araututako prestakuntza ere jasotzen dute,
horretarako gaitutako eragileek emanda, eta, beraz,
prestakuntza horien osagarri dira.

Gaixotasun profesionalei buruzko susmoen
jakinarazpenak EAEn
2016. urtea

2015. urtea

PZ

Osakidetza

Guztira

PZ

Osakidetza

Guztira

441

146

587

513

72

585

•
EAEko biztanleen laneko osasunaren egoera eta
bilakaera monitorizatzea xede duten Osalanen
proiektuak garatzen jarraitu dugu 2016an. Bereziki
bultzatu
da
Prebentzio Zerbitzuen Datuen
Gutxieneko Multzoa ezartzeko proiektua; izan ere,
zerbitzu horietan lan egiten duten osasun-alorreko 80
profesional trebatu dira, eta entitateekin esperientzia
pilotu bat abian jarri ondoren (2017an ere abian egongo
da), 2018an derrigorrean erabil dadin da helburua.
Asko aurreratu da, halaber, Laneko historia klinikoaren
ereduan eta EAEko prebentzio-zerbitzuetako zerbitzu
sanitarioen eta jarduera sanitarioen fitxategian; azken
fitxategi hori eta auditoretza-entitate espezializatuen
fitxategia oinarrizko tresnak dira gure lurraldean
jarduten duten prebentzio-zerbitzuen jarduera
sanitarioa antolatzeko.

• Prestakuntza hori dibertsifikatzen ari da, formatuei,
kanalei eta euskarriei dagokienez. Esate baterako,
sendotu egin da Moodle plataformaren bidezko
(open-source) e-learning prestakuntza-eskaintza;
besteak
beste,
“Prebentzioko
baliabidea”
ikastaroaren beste edizio bat antolatu da, eta 92
ikaslek hartu dute parte.
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• Prebentzioko ordezkarien kolektiboa da Osalanen
prestakuntza-eskaintza jasotzen duen kolektibo
handienetako bat. Hala, 1.244 prebentzioko
ordezkari trebatu ziren 2016an. Prestakuntza
horren osagarri gisa arrisku psikosozialei buruzko

LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNERAKO ESTRATEGIA 2015-2020

4 tailer egin dira prebentzioko ordezkarientzat, eta
145 lagunek hartu dute parte.

-
Lankidetza-hitzarmen bat dela tarteko, Osalan
elkarlanean aritzen da EHUko Lan Harremanen
Eskolarekin, laneko arriskuen prebentzioaren
inguruko goi-mailako prestakuntzan, eta
finantzatzeaz gain, irakaskuntzan ere aritzen da.
Osalaneko teknikariek 33 ikastordu eman
dituzte
- Euskadiko Laneko Medikuntzako Irakaskuntza
Unitateko MIR R4 taldekoak trebatzen ere
parte hartzen dugu; hala, 2016an 5 lagun aritu
dira txandan Osalanen.r Osalan de 5 personas
durante 2016.

Eraikuntzako lan arriskuen prebentzioaren II.
kongresua.

-
Horrezaz gain, Osalanek tailerrak antolatzen
ditu osasun-alorreko langileen etengabeko
prestakuntzarako, bai prebentzio-zerbitzuetako
langileentzat, bai Osakidetzako langileentzat.

•
Laneko segurtasun eta osasuneko profesionalen
taldea da Osalanen prestakuntza jasotzen duen
bigarren talde handiena; prebentzioaz arduratzen
diren erakundeetako eta entitate espezializatuetako
profesional horiek garatzen dituzte edo garatuko
dituzte etorkizunean prebentzioko jarduerak
lantokietan.
Bai lan-merkatuan sartu aurreko prestakuntzafasean, bai enpresetan dagozkien zereginetan
jarduneko langileak direnean trebatzen ditu
Osalanek teknikari eta osasun-alorreko langile
horiek.

16
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OSASUN-ALORREKO LANGILEEN TREBAKUNTZA
ANTOLATUTAKO TAILERRAK

Tailer-kopurua

Parte-hartzaileak

Lunbalgiaren maneiua lanean

3

100

LME Kongresua 2016

3

100

Tailerra: “Haurdunaldia eta lana”

2

137

Emakumezko langileen bularreko minbizia

1

78

Jardunaldia: Datuen Gutxieneko Multzoa aurkezteko saioa

1

169

Tailerra: Datuen Gutxieneko Multzoa (DGM), 1. zatia

3

80

Jardunaldia: Laneko minbizia

1

116

Guztira

14

780

•
Lehen sektoreko langileen kolektiboak ere
jasotzen ditu Osalanen prestakuntza-jarduerak.
Erakundeak HAZI FUNDAZIOAK eman dituen
13 ikastarotan hartu du parte; ikastaro horiek,
besteak beste, produktu fitosanitarioen
erabilera seguruari buruzkoak eta motozerrari
txartela lortzeko ezagutzei buruzkoak ziren.
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4.2. Ikerketa

Nolanahi ere, proiektu berri horiekin batera beste
batzuk ere jarri behar dira abian, hala nola sektore
tradizionaletako lan-, segurtasun- eta osasunbaldintzak hobetzeko ezaguera sortzea xede dutenak,
arreta berezia eskatzen duten arriskuen inguruko
alderdiak eta kolektiboak lantzeko.

• Laneko arriskuen prebentzioaren arloak ezinbestez
hartu behar ditu kontuan aurrerapen teknologikoak
eta lan-inguruneetan gertatzen ari diren aldaketak,
eta horrek berekin dakar lan-baldintza berri horien
ondoriozko arriskuei buruzko ikerketa-ildo berriak
abian jartzea.

2016AN DIRUZ LAGUNDUTAKO ERAKUNDEAK ETA PROIEKTUAK
ERAKUNDEA

PROIEKTUA

LAGUNTZA

Gaiker fundazioa

Inhalatutako nanomaterialen (NANOinCELL) ekintza-mekanismoak
ebaluatzea

€ 79.958,35

AZTI fundazioa

Segurtasun eta osasunerako ingurune kritikoen monitorizazio- eta
kontrol-sistema (MYCECSS) portu-eremuetarako

€ 73.450,00

AZTI fundazioa

Itsas eta arrantzako instalazioetan mantentze-lanak eta
jarduera kritikoak egiteko kontrol, alerta eta denbora errealeko
kontsignazioko sistema adimenduna

€ 80.000,00

Pulsar Concept S.L.

Eraikuntzaren sektoreko maila batetik besterako erorikoen
prebentzioari buruzko prestakuntzan aplikatutako errealitate
birtualeko tresna

€ 80.000,00

AZTI fundazioa

Itsasoko eta arrantzako ingurune dinamikoetara egokitutako
metodologia ergonomikoak garatzea eta simulazio-sistemetan
aplikatzea

€ 70.000,00

Lantegi Batuak fundazioa

Adapta-LAN erreminta-kutxa, enpresei laguntzen diena lanpostuak
desgaitasunak dituzten langileetara egokitzeko arauzko
betebeharra betetzen

€ 38.400,35

Guztira

€ 341.808,35

OHARRA: 2016an, Europako SAFERA-ERANET programarako deialdia bete gabe geratu da.
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5. JAKINTZA ZABALTZEA, ENPRESETAN ETA
LANTOKIETAN ERABILTZEKO

Laneko arriskuen prebentzioaren alorrean diharduten
enpresei, langileei zein haien ordezkariei, agintariei
eta gainerako eragileei aholkularitza eta laguntza
teknikoa ematea da Osalanen zereginetako bat.

•
Ikerketa-proiektuetarako diru-laguntzekin batera,
Osalanek berak azterlanak egiten ditu erakundearen
ikerketa-arloetan, gidak eta protokoloak ebidentzia
zientifiko eguneratuena oinarri hartuta egiteko::
- Laneko istripuen zaintza epidemiologikoa

Landa-laneko jardueretan eta interesa duten
pertsonekin zuzenean garatzen du zeregin hori, eta
funtsezkoa da lortuko bada laneko segurtasun eta
osasunaren ezagutza hori eguneroko jardueran baliatu
behar duten pertsonei helaraztea. Horrenbestez,
2016. urtearen joanean:

- Ezbeharren kausa komunak identifikatzea
- Lanean nanopartikulen eraginpean egotea
- Laneko minbizia: mesoteliona, sinu
paranasaletako minbizia eta angiosarkoma

• Tindategien
sektorean
perkloetilenoaren
eraginpean egoteak dakartzan ondorioak jakiteko
kanpainari amaiera eman diogu, eta, horretarako,
EAEko 21 lantokitan izan gara bisitan. Horren harira,
sektorearen egungo egoerari buruzko txosten bat
egin da, hobetzeko jarduerak proposatzeko.

- Lanaldiak eta lan-txandak: eragina arrisku
psikosozialetan
• 2016an, Osalanek beste ezagutza-arlo bat landu du
lehen sektoreko jardueren eta arriskuen inguruan;
hain zuzen ere, AZTI-TEKNALIArekin elkarlanean
garatu ditu hainbat ekintza, agente teknologiko
horrekin sinatutako hitzarmenaren baitan. Hauek
dira emaitzak:

Gai kimikoen eraginpean egoteagatiko arriskuei
dagokienez, 2017an garatuko diren beste bi
kanpaina ari gara planifikatzen, gure lurraldeko
galdategietan formaldehidoaren eta silizearen
eraginpeko jarduna ezagutzeko.

-
Laneko Arriskuen Prebentzioko gida, EAEko
arrantza-portuetarako.
-
Ergonomiaren
hobekuntza
arrantzako
produktuak eraldatzeko jardueretan eta VIPROS
tresnaren garapena (proba pilotua).
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•
Osalanek lehen sektoreko, industriako eta
zerbitzuetako 235 lantoki ireki berri bisitatu ditu,
eta aholkuak eman dizkiegu hasiera-hasieratik
prebentzioko jarduerak nola bideratu adierazteko.

• Bisita horiez gain, beste enpresa askotan ere izan
dira bisitan Osalaneko langileak, eta enpresa horiek
jarduera-adar askotakoak izan dira; Osalanen
ardurapeko arlo teknikoak ekitaldian gauzatutako
ekintzen barruan, 3.000 lantoki baino gehiago
bisitatu ditu.

•E
 raikuntzaren sektorean ireki diren 1.681 lantokitan
ere izan da Osalan; izan ere, enpresa txikiek
eta langile autonomoek fatxadak eta teilatuak
birgaitzeko egiten dituzten obretara bideratutako
urte anitzeko kanpaina bat egiten ari gara
eraikuntzaren sektorean, eta horren harira 450
obra bisitatu ditugu.

3.000 lantoki baino gehiago bisitatu dira
•
Landa-laneko zereginaren osagarri da Osalani
egiten dizkioten kontsulta guztiei erantzutea, hau
da, herritarrek zein laneko arriskuen prebentzioan
diharduten eragileek arretarako bitartekoen
bidez egindakoei. Jarduera horretan, zaintzako
teknikariek kontsulta askori erantzun behar izan
diote, hala nola telefono bidez 1.500 kontsulta baino
gehiago egin dira, lurraldeko hiru egoitzetan aurrez
aurreko 122 kontsulta egin dira, eta erakundearen
postontzira ZUZENEAN zerbitzuaren bidez 380 gai
tekniko helarazi dira; horiez gain, osasun-alorreko
langileei eta teknikariei ezin konta ahala galdera
egin zaizkie kasuan kasuko espezialitateei eta
garatzen diren proiektuei buruz.

• Enpresetan arrisku psikosozialen prebentzioa egin
dadin ere sustatu da; guztira 90 bisita egin ditugu,
lantokietan arrisku horiekiko prebentzioaren
egoera zein den jakiteko.
•
Arrisku psikosozialen alorrean, Osalanek berak
2012an egin zuen Arrisku psikosozialen mapa
berrikustera eta eguneratzera bideratu dugu lana.
Jarduera horretan, kanpoko prebentzio-zerbitzuak
(70 zerbitzu), eta erakundearen beraren prebentziozerbitzuak eta prebentzio-zerbitzu mankomunatuak
(103 zerbitzu) aritu dira; guztira, 36.631 hartu dituzte
barne, eta 530.052 langile.

Urtean 10.000 kontsulta ingururi erantzun
zaie

Lan horretatik ateratako ondorioa da enpresen
%10,08k egin duela arrisku psikosozialen
ebaluazioa. Jarduera horri dagokionez, aipatzeko
modukoa da gizarte-eragileen parte-hartzea eta
kolaborazioa.
20
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6.- Arriskuak kudeatzea helburu duten LAPen jarduketen
kalitatea sustatzea
7.- Lan-baldintzen hobekuntza bultzatzea
8.- LAPa kudeaketan txerta dadin bultzatzea

2

6. ARRISKUAK KUDEATZEA HELBURU DUTEN
LAPEN JARDUKETEN KALITATEA SUSTATZEA

Badira 20 urte baino gehiago Laneko Arriskuen
Prebentzioari buruzko Legea onartu zela, eta denboraepe horretan hura garatzeko xedapen ugari eman dira,
langileen segurtasun eta osasunaren hainbat alderdi
arautu eta osatze aldera.
Lege horren eragina gero eta nabariagoa da enpresetan
eta administrazioetan, eta prebentzioaren kultura
ere gero eta barneratuagoa dute eragileek. Baina
oraindik ere gabeziak hautematen dira, ez prebentzioko
jarduerak egiteari dagokionez, baizik eta jarduera horiek
gauzatzeko moduari dagokionez. Batez ere enpresa txiki
eta ertainetan eta mikro enpresa txiki eta ertainetan
hautematen da gabezia; izan ere, egitura eta bitarteko
gutxi izan ohi dituzte prebentziorako, eta prebentzioko
erantzukizunak beren gain hartzeko, berriz, arazoak.

- Trenbide-gainegiturak egiteko lanetarako laneko
arriskuen prebentzioko gida teknikoa prestatzen
jarraitu dugu; 1. zatia 2017an argitaratzea
aurreikusten dugu.
- Produktu fitosanitarioen erabilera segururako
gida bat egin dugu, hura ere 2017an argitaratzeko.
- “Ingurune dinamikoetara (itsasoko eta arrantzako
inguruneetara)
egokitutako
metodologia
ergonomikoak garatzea eta simulazio-sistemetan
aplikatzea” proiektua garatu da.

Egoera horren jakitun izanik, Osalanek enpresetan
laneko
arriskuen
prebentziorako
jardueren
kalitatea sustatzera bideratutako lan-ildo bat du;
hau da, prestakuntza-jarduerak antolatzen ditu eta
bitartekoak prestatzen ditu eragileentzat, batik bat,
enpresaburuentzat eta prebentzioaz arduratzen diren
erakundeetako teknikarientzat eta osasun-alorreko
langileentzat, haien zereginak errazteko. Hauek dira,
besteak beste, lan-ildo horren baitako ekimenak:

- Laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia
kontuan hartzeko jarraibideak prestatzen ari
gara; 2017an izango den ekitaldi batean aurkezteko
asmoa dugu.
- Datuak bistarazteko pantailekin (DBP) lan egiteak
osasunean eragiten dituen ondorioak berrikusi
ditugu, eta pantaila horiekin (DBP) lan egiten
duten langileen osasunaren zaintzaren alorrean

•
Gidak, protokoloak, jarraibideak eta gomendioak
prebentzioko jarduerak garatzeko hainbat sektoretan
eta diziplinatan.
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• Amiantoaren eraginpean lan egin ahal izan duten
langileen lan egin osteko osasunaren zaintza
bermatu dugu, langile horien zerrenda kudeatuta;
2016an 315 lagun gehitu dira zerrendan.

Europako beste herrialdeetan dituzten legeak
aztertu ditugu.
- Zarataren eraginpean lan egiten duten langileen
osasunaren zaintzarako protokoloa berrikusteprozesuan dago, eta ebidentziak oinarri dituzten
gomendioen gida egiten ari gara.
•
Espezializatu
gabeko
langileei
prebentzioko
informazioa eta eduki teknikoak helarazteko formatu
sinpleak prestatu ditugu.

7. LAN-BALDINTZEN HOBEKUNTZA BULTZATZEA

Esaterako, Osalan eta IPAF (International Powered
Access Federation) elkarlanean arituta osatu dira
12 horma-irudi, oso deigarriak eta ulerterrazak,
pertsonentzako plataforma jasotzaile mugikorrak
erabiltzeko prebentziozko neurriak hedatze aldera
eta haiei buruz kontzientziatze aldera.

Lan-inguruneko segurtasuna eta osasuna erabat
lotuta dago lan-baldintzekin, eta hori hala den heinean,
Osalanen helburuetako bat baldintza horiek hobetzea
da, bereziki kontuan hartuta baldintzetan eragiten
duten eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
Legean zehazten diren elementuak, hala nola laneremuak, instalazioak, ekipoak, produktuak, tresnak,
gai fisiko, kimiko eta biologikoak, eta lan-prozedura eta
-antolaketa.
Jarduera hauek gauzatu dira, besteak beste, arlo
honetan:

Osalan eta IPAF
(International
Powered Access
Federation)
elkarlanean arituta
osatu dira 12 hormairudi, oso deigarriak
eta ulerterrazak.

- SPRIk sustatutako RENOVE 2016 programan parte
hartu du Osalanek. Programa horren bidez, dirulaguntzak ematen zaizkie enpresei laneko ekipamendua
modernizatzeko, baina diru-laguntza eman aurretik
ekipamendua ikuskatzen dute egiaztatzeko betetzen
dituzten aplikatzekoak zaizkien segurtasuneko arau
guztiak. 2016. urtearen joanean, 110 enpresa bisitatu
ditugu eta 152 laneko ekipamendu ikuskatu.
Bisita horiez gain, laneko ekipamendua ordezteko
SPRIk aurreko deialdietan diruz-lagundutako
22
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ekipamenduen jarraipena egiteko bisitak ere egin
ditugu. 2016an hasi gara MEP eta RENOVE programan
bidez 2012. urtera arte diru-laguntza jaso duten 524
enpresatara bisitak egiten, eta gure helburua 624
ekipamendu ikuskatzea da, bai eta segurtasunbaldintzak betez ekipamendu horien mantentze-lanak
egiteko laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketaz
aholkuak ematea ere.

8. LAPA KUDEAKETAN TXERTA DADIN BULTZATZEA
Enpresaren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa
txerta dadin da Osalanen beste helburuetako bat.
LAPa enpresaren kudeaketan txertatzeak berekin
dakar, batetik, enpresaren jardueretan eta erabakietan
prebentzioko irizpideak betetzea, eta, bestetik,
prebentzioko zereginak banatzea, hierarkia-maila
guztietakoek bere gain har ditzaten zereginak.

-
Arrisku
ergonomikoei
dagokienez,
Osalanek
ERGOZAINTZA proiekturako hiru foru-aldundiekin
duen lankidetza-akordioa dela bide eta Ergonomia
Aplikatuaren Zentroarekin (CENEA) elkarlanean, 10
bisita egin ditu EAEko beste hainbeste egoitzatara. Hala,
azterlan tekniko eta epidemiologiko tutorizatu bat eta
arriskuen mapa bat egin dugu, bai eta EAEko egoitza
publikoetan gihar eta hezurretako gaitzen prebalentzia
desagerrarazteko zenbait proposamen ere.

Osalanek bereziki lagundu nahi izan die eta laguntzen
die LAPa txertatzeko arazo gehien dituztenei, hala nola
enpresa txiki eta ertainei, eta prebentzioa nekez aplika
dezaketen sektoreei, besteak beste, lehen sektoreari.
Horren haritik, jarduera hauek egin ditu:
-
Bide-segurtasuna enpresen prebentzio-kudeaketan
txerta dadin sustatu. Jarduera hori SEGURBIDE
proiektuaren barruan gauzatu da, bai eta 2016ko
azaroaren 25ean Bilbon izan zen jardunaldi
teknikoan aurkeztutako “LANAREN EREMUKO BIDESEGURTASUNERAKO GIDA– Baliabide eta edukien
gida” ere.

- EAEko galdategietan formaldehidoaren eta silizearen
eraginpean lan egitearen ondorioak ezagutzeko
kanpaina bat diseinatu dugu; datorren urtean jarriko
da abian, xede izanik hobetzeko jarraibideak ezartzea
eta gai kimiko horiei buruz sentsibilizatzea sektorea.

Lanaren
Eremuko bidesegurtasunerako
gida.

Laneko bid
e segurtas
uneko
gida prak
tikoa
Baliabi
deen eta ed

ukien gida
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- Errepideen mantentze-lanetan laneko arriskuen
prebentzioa bultzatu; horretarako, 24 bisita egin ditugu
mota horretako lanetara, errepideen titularrekin eta
kudeatzaileekin lankidetzan.

- Basogintzaren sektoreari dagokionez, basogintzako
teknikak erabiltzen dituzten lorezaintza-enpresak
bisitatzeko kanpaina bat diseinatu eta jarri da abian,
landa-lanari behatzeko eta prebentzio-kudeaketaren
analisia egiteko. Kanpaina horretan, sektoreko
17 enpresa hautatu eta 11 bisitatu ditugu, eta
gainerakoak 2017aren joanean bisitatuko ditugu.

- Arlo honetan ere arreta berezia eskaini diogu lehen
sektoreari, ezbehar-tasa handia delako, lan-baldintza
kaskarrak direlako eta laneko arriskuen prebentzioa
apenas hartzen delako kontuan.

- Nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorea ere izan da
Osalanen jardueren xede; nekazaritzako sasoikako
lanari buruzko urteroko kanpaina egin dugu
Arabako lurralde historikoan, EAEko Erakundearteko
Mahaiak 2013-2016 aldirako prestatutako Sasoikako
Lanaren Arretarako III. Plan Integralari jarraituz;
horrezaz gain, ardoa eta txakolina ekoizten duten
enpresei bideratutako kanpaina bat ere egin dugu.

- Sektore horretarako sailarteko jarduera-estrategiak
zehaztu baino lehen, AZTIrekin elkarlanean prestatu
dugu “Laneko segurtasun eta osasunaren alorrean
EAEko lehen sektorearen egoerari buruzko
diagnostikoa eta hobetzeko aukeren analisia”
txostena.
- Arrantzaren sektorean, itsasbazterreko arrantzan
aritzen diren EAEko itsasontzi eta armadoreak
bisitatzeko kanpaina bat diseinatu eta gauzatu da;
hala, 27 itsasontzi bisitatu ditugu, eta bisita horietatik
ateratako ondorioak Bilbon azaroaren 29an izan zen
jardunaldi tekniko batean aurkeztu genituen.

Ekintza horien harira, sasoikako lanarekin lotutako
14 bisita egin ditugu eta 3 jarduketa bodegetan; beste
bisita batzuk ere egin ditugu lantoki ireki berrietan
(jakinarazpenak jaso ondoren) eta gertatutako istripuak
ikertzeko ere bai.
-
Prebentzioko jarduera nork bere baliabideekin
gauzatu dezan bultzatu da enpresa txiki eta ertainetan,
DURALGADEAN PREBEN programaren bidez, besteak
beste. Laneko arriskuen prebentzioa enpresetan
txertatzeko programa bat da, eta, aurten, Durangaldeko
merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-sektoreetako
enpresa txikiei bideratu zaie, xede izanik lan horietan
diharduten pertsonei ezagutza eta beharrezko
bitartekoak ematea prebentzio-jarduera kudeatu
dezaten edo kanpoko prebentzio-zerbitzuarekin hartuemanak izan ditzaten.
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2016an, 13 enpresak hartu zuten parte programa
horretan, eta ekimen hori beste arlo batzuetan garatzea
aurreikusten dugu.
-
Osalanek, gainera, azterketa bat egin du
segurtasunaren eta osasunaren alorrean indarrean
dauden arauak enpresetan hobeto ezar daitezen;
azterketa horretatik ateratako ondorioak oinarri
hartuta, aholkularitza-kanpainak egingo dira mota
horretako enpresetan.

25

4. ARDATZA
ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

9.- Aliantza estrategikoez baliatuta, organo, administrazio eta
erakundeekin koordinazioan eta lankidetzan aritzea
10.- Osalanen zerbitzua eta kudeaketa hobetzea

9. ALIANTZA ESTRATEGIKOEZ BALIATUTA,
ORGANO, ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDEEKIN
KOORDINAZIOAN ETA LANKIDETZAN ARITZEA
2015-2020 aldiko Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Estrategia garatzen laguntzeko
Osalanek bere gain duen eginkizunari dagokio
jarduera hori; hala, zehaztutako lan-ildoetan zer
aurrerapen izan den eta helburuak zenbateraino bete
diren monitorizatu ahal izateko, adierazle-multzo bat
ari da prestatzen Osalan.

Askotan esaten da laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloa konplexua dela, eragile publiko
askok parte hartzen duelako sare berean eta sare
horretan eskumenen arteko lotura konplexua delako;
horrenbestez, hori guztia ulertzea nekeza egiten zaie
maiz herritarrei.
Horregatik guztiagatik, laneko arriskuen prebentzioan
erantzukizuna duten sailen arteko eta erakundeen
arteko koordinazioa lortzeko lan asko egin du
Osalanek, bai eta laneko segurtasuna eta osasuna
sustatzea xede duten proiektuetan beste erakunde
publiko batzuekin lankidetzan aritzeko ere.

2015-2020 aldiko
Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal
Estrategia

Koordinazioa administrazio publikoekin
Osalanek hartu-eman estua du EAEko Administrazio
Orokorreko organoekin, bai eta laneko segurtasun
eta osasunaren alorrean eskumena duten beste
administrazio eta erakunde batzuekin ere. Osalanek
aholkularitza eta laguntza teknikoa ematen die haiei
guztiei, eta beren artean informazioa truka dezaten,

Sailen arteko lankidetza.
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- Industriako segurtasunaren alorrean, eskumena
duen sailarekin aritu gara lankidetzan, fabrikatzaileek,
inportatzaileek eta merkaturatzaileek Makinen
Segurtasunari buruzko Direktiba bete dezaten,
horretarako
dagoen
protokoloari
jarraituz.
Horrenbestez, Direktiba hori ez betetzearekin lotutako
7 txosten igorri dira 2016an.

politikak batera diseina ditzaten eta ekintzak elkarrekin
gara ditzaten bultzatzen du.
Bereziki nabarmentzekoak dira jarduera hauek:
- Lan-agintaritzarekin elkarlanean aritu gara, besteak
beste, amiantodun materialak kentzeko lanen kontrola
egiten. Hala, kontrolerako 426 bisita eta 540 lan-plan
onartu ditugu guztira.

- EMAKUNDE institutuarekin elkarlanean aritu gara,
laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia
kontuan har dadin, eta lan-ingurunean emakumeen
eta gizonen berdintasuna susta dadin.

- Osasun Sailarekin lankidetzan aritu gara Adikzioen
VII. Plana prestatzen, eta garrantzi handiko beste
proiektu batzuk abian jartzen, hala nola:
- Datuen Gutxieneko Multzoa
- Laneko historia klinikoaren eredua
-
Gaixotasun profesionalei buruzko
jakinarazpen-sistema.

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

susmoen

Osasun Sailarekin koordinazioan, halaber, prebentziozerbitzuen jarduera sanitarioa kontrolatzeko zereginak
gauzatu ditugu; hona hemen zeregin horien emaitzak:
- Instalazio eta funtzionamenduko osasun-baimenak
emateko, eta instalazioak aldatu, berritu eta
kentzeko, eta langileak aldatzeko 136 eskaera
izapidetu ditugu.
- Ofiziozko 80 jardun.
- 7 salaketari erantzun.
- 3 zehapen-espedienteren proposamena.

SEGURBIDE inaugurazioa.
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409 txosten tekniko, lan-, osasun- eta justiziaagintaritzek eskatuta

-
Kantauriko itsasertzeko autonomia-erkidegoetako
laneko segurtasun eta osasuneko institutuekin
lankidetza, Cano proiektuan; arrantza-sektorean
osasuna zaintzeko gida argitaratu eta banatu da, eta
asmoa dugu baterako ekintza hori beste jarduerasektore batzuetara era zabaltzeko.

Erakundeen arteko lankidetza
Lankidetzan egindako jarduera nagusiak hauek dira:
- Herri-lanetan eta azpiegitura handiko lanetan
laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena, EAEko
kasuan kasuko erakundeen arteko batzordearen
barruan; batzorde horietan parte hartzen dute lan- eta
meatzaritza-agintaritzek, foru-aldundiek, inplikatutako
enpresa publikoek, laneko ikuskatzailetzak eta
Osalanek. 5 bilera egin ditugu batzordeetan (3 Gipuzkoan
eta 2 Bizkaian), eta baterako 36 bisita egin ditugu.
-
Toki-administrazioarekin lankidetza; hain zuzen,
laguntza teknikoa eman diegu udalei, kasuan kasuko
udalerriko eraikinetan eta instalazioetan amiantodun
materialak hautemateko eta haien kudeaketa egiteko.
Horren harira, material amiantodunen udal-inbentarioak
egitea sustatu du Osalanek, eta, horretarako, bilerak
egin ditugu udaletxeetako arduradunekin, eta aholkuak
eman dizkiegu.
- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin (GSIN)
lankidetza; GSIN laneko istripuak eta gaixotasun
profesionalak aitortzeko eta konpentsatzeko erakunde
eskuduna den aldetik, desgaitasunen baloraziotaldeetan (DBT) kide titular gisa aritu gara.
- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Batzorde
Nazionalean parte hartu dugu, bai osoko bilkuretan,
bai erakundearen baitan sortutako batzorde eta lantaldeetan ere (ikusi 5. eranskina).
28
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- Europako eremuari dagokionez, Osalanek SAFERAERANET ekimenean parte hartu du, industriako
segurtasuna garatzeko eta hazkunde iraunkorra eta
adimentsua lortzeko.

diseinuan lan egiten jarraitu dugu, eta, horrezaz gain,
kanpoko ebaluatzaile batzuek erakundeari buruzko
ebaluazioa egin dute, eta ebaluazioaren emaitzak
oinarri hartuta identifikatu dira zer arlo hobetu behar
diren datozen bi urteetan.
AURRERABIDE ereduaren esparruan, langileak
trebatzen jarraitu dugu, bai prozesuen ezaugarriekin
lotutako barne-zereginak garatzeko, bai Osalanen
esperientzia beste organo batzuei helarazteko,
Gobernuak sortutako ebaluatzaile-sarean parte
hartuta.
Horrenbestez,
Osalaneko
langileek
aurreikusita genuen prestakuntza orokorra eta
espezifikoa jaso dute.
Erakundearen kudeaketako alderdiak ere landu ditugu
2016an, besteak beste: aurrekontuen jarraipena, datu
pertsonalen babeserako politika, informazio-sistemak
eta dokumentuen kudeaketa.

10. OSALANEN ZERBITZUA ETA KUDEAKETA
HOBETZEA

Komunikazioa da bereziki landu den arloetako
bat, bai barrukoa bai kanpora begirakoa; hala,
gardentasunarekiko konpromisoa bete dugu, bai
eta gizarteari kontuak emateko konpromisoa ere.
Horregatik ari gara jardueren emaitzak eta prozesuen
errendimendua ebaluatu ahal izateko adierazleak
zehazten zein ezartzen, eta, halaber, Memoria eta
Kudeaketa Plana urtero egiten eta ezagutzera ematen.

•
Osalanek ematen dituen zerbitzuetatik aipatzeko
modukoa da Higiene-analisien Laborategiak
eskaintzen dituenak. Guztira, 2.628 erabaki hartu eta
326 txosten egin ditu, haietako batzuk Osalanentzat
berarentzat, garatutako proiektuen esparruan;
gehienak, baina, prebentzio-zerbitzuei egindako
eskaerei erantzute aldera egin ditu. 26.635 € fakturatu
ditu guztira.
• 2016an, besteak beste, kudeaketa publiko aurreratuko
AURRERABIDE eredua finkatu da Osalanen. Prozesuen
29
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ERABILITAKO BALIABIDEAK
Orain arte adierazitako jarduerak gauzatu ahal izateko,
Osalanek eskura duen aurrekontu-zuzkidura baliatu du;
taula honetan zehaztu ditugu gastuak eta diru-sarrerak:
GASTUAK

I. kapitulua

Langileria-gastuak

8.827

II. kapitulua

Funtzionamendu-gastuak

1.667

III. kapitulua

Finantza-gastuak

IV. kapitulua

Transferentziak eta diru-laguntzak. Gastu arruntak

999

VI. kapitulua

Inbertsio errealak

49

VIII. kapitulua

Finantza-aktiboen gehikuntza

12

0

11.554

Guztira
SARRERAK

III. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk

IV. kapitulua

Transferentziak eta diru-laguntzak. Gastu arruntak

V. kapitulua

Ondare-sarrerak

1

VIII. kapitulua

Finantza-aktiboen murrizketa

23

Guztira

31
11.916

11.970
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Egitura eta Langileria
Aurreikusitako jarduerak gauzatzeko eta erakundearen
funtzionamendu optimorako, Osalanek, halaber, langile-taldea behar beste doitu du, betiere Funtzio Publikoak ematen dituen aukeren baitan.
2016ko abenduaren 31n, 176 lanpostu zituen Osalanek.

Osalaneko langileak.

Lan Saileko agintariak eta Osalaneko langileak.
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2017 – 2018rako
KUDEAKETA-PLANA

1. JARDUERA-ARLOAK ETA LAN-ILDOAK
Osalanek aurten ere ahalegina egin behar du,
dokumentatuta, Kudeaketa Planean zehazteko –laneko
segurtasun eta osasunaren esparrua hain zabala
izanik eta bere baitan hainbeste alderdi izanik– zertara
bideratuko den Osalanen zeregina, zeri emango zaion
lehentasuna eta zer helbururekin gauzatuko duen hori
guztia.

Logikoa denez, kontuan hartuko dira, halaber, 2016an
gauzatutakoaren balantzea, bai eta 2020ra bitartean
erakundearen ikuspegia, egitekoa eta helburu
estrategikoak ere, eta, horiekin guztiekin batera, laneko
arriskuen prebentzioaren egoera gure lurraldean
zein den jakite aldera Osalanek eta bere teknikariek
enpresetan eta lantokietan egindako behaketa zuzenetik
ateratako ondorioak.

Eusko Jaurlaritzak hasi berri den Legegintzaldirako
bere gain hartu dituen konpromisoen eta konpromiso
horietan zehazten diren ekimenen baitan erabakiko dira
lehentasunak.
32
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a. 2
 015-2020 aldiko Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Estrategia

Osalanen jarduera datozen bi urteetan 2015-2020 aldiko
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia
garatzera bideratuko da, eta, hortaz, han zehaztutako
lan-arloak eta jarduera-ildoak landuko ditugu.

JARREREN ARDATZA

Horrenbestez, Kudeaketa Plana 4 oinarriren inguruan
antolatuta dago, Estrategiak berak ere ardatz dituenak.

1. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KULTURA
Nahi izatea

Kontuan hartu behar da, halaber, Estrategiaren
indarraldi-epearen erdia beteko dela 2017. urtearen
amaieran, eta horrek esan nahi du ezinbestean egin
behar dela ebaluazioa, Estrategian bertan jarraipena
egiteko ezarritako mekanismoei jarraituz.

KONTZEPTUEN ARDATZA
2. JAKINTZA SORTZEA ETA HEDATZEA
Jakitea

Ebaluazio hori egitea izango da 2017tik 2018ra bitarteko
Osalanen lehentasunezko jardueretako bat, erakundeak
erantzukizun handia baitu Estrategiaren garapena
bideratzeko eta monitorizatzeko sortu diren Batzorde
Teknikoan eta Batzorde Gidarian.

PROZEDUREN ARDATZA
3. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETA
Ahal izatea

4. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK
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b. X
 I. Legegintzaldirako Gobernu Programa (20162020)

Oinarri horiez gain, 10 ardatz, 175 konpromiso eta 650
ekimen ditu, giza garapen jasangarrian aurrera egiteko.
1. oinarria ENPLEGUA, EKONOMIAREN SUSPERTZEA
ETA JASANGARRITASUNA da, eta haren barruan I.1.
ardatza HAZKUNDE SENDOA, ENPLEGU GEHIAGO
ETA HOBEA DAKARRENA, eta hor dago, hain zuzen,
10. konpromisoa: Osasuna eta segurtasuna sustatu
lanean eta berdintasuna. Konpromiso hori, halaber, 3
ekimenekin gauzatzen da, eta horiek ezinbestez jaso
behar dira Osalanen Kudeaketa Planean. Hauek dira
hiru ekimenak:

XI. Legegintzaldirako Gobernu Programak funtsezko 4
oinarri ditu:
1.- Enplegua, ekonomiaren suspertzea eta
jasangarritasuna
2.- Giza garapena, gizarteratzea, berdintasuna eta
kalitatezko zerbitzu publikoak
3.- Bizikidetza eta Giza Eskubideak

• 1. EKIMENA: Gizarte eragileekin batera lan egin,
lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik,
konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzioko
ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko,
lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa
modernizatzeko -ikerketari argitasun handiagoa
emate aldera-, eta gaixotasun profesionalak
detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

4.- Autogobernu gehiago eta hobea.
Gobernu Programaren garapena

4
10

OINARRI

• 2. EKIMENA: Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren
2015-2020 Euskal Estrategiaren garapena sustatu.

ARDATZ

175

KOMPROMISO

650

EKIMEN

• 3. EKIMENA: Soldata-diskriminazioari aurre egin,
eta gizonen eta emakumeen arteko benetako
berdintasuna bultzatu lan-eremuan.

Baina Gobernu Programak baditu, halaber, Osalanek
bere gain hartu behar dituen beste konpromiso batzuk
ere, hala nola Finantza publikoen kudeaketa arduratsua,
34
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Administrazio ireki, garden eta eraginkorra, eta
Kalitatezko zerbitzu publikoak. Hala, Osalanen
kudeaketa eta zerbitzuak hobetzen jarraituko dugu.

herritarrak laneko arriskuen prebentzioko gaietan
inplika daitezen lortzeko. Horretarako, Osalanek
ekitaldiak eta tailer zein jardunaldi teknikoak antolatu
ditu, argitalpenak eta prentsa-oharrak zabaldu ditu,
kontsultei hainbat bidetatik erantzun die, Interneten
eskuragarri dago eta sare sozialetan aktibo.

c. 2016ko jardueren balantzea

• Laneko segurtasun eta osasunaren gaineko jakintza
teknikoa sortzen eta hedatzen ere ahalegin handia egin
dugu; esaterako, ikerketa-proiektuak diruz lagundu
ditugu eta guk geuk ere egin ditugu azterlanak eta
kanpainak, eta horren fruitu izan dira gidak, material
didaktikoa, eta eduki zein txosten teknikoak, guztiak
ere balio handikoak laneko arriskuen prebentziorako.

2016. urtearen joanean, Osalanek gogor egin du lan
Kudeaketa Planean jasotako ekintzak garatze aldera.
Dokumentu honen lehenbiziko kapituluan xehetasunez
azaldu dugu zer jarduera egin ditugun, bai eta emaitzak
ere, eta emaitzok garbi adierazten dute gure jarduna.

Osalanek Estatistikak aztertu ditu, gaixotasun
profesionalen zaintza epidemiologikoa egin du, laneko
istripuak ikertu ditu eta landa-lana egin du euskal
zentro eta enpresetan, eta horri guztiari esker, EAEko
laneko segurtasun eta osasunaren problematikari
buruzko ezagutza zabala eta xehea du, eta eragileen
eta intereseko taldeen eskuragarri jartzen du jakintza
guztia.

Nolanahi ere, merezi du laburpen bat eta balorazio
orokor bat egitea, justifikatu ahal izateko 2017rako eta
2018rako proposatutako jarduera-arloak eta lan-ildoak.
•P
 rebentzioaren kultura sustatzeko konpromisoari
eutsi dio Osalanek, eta horregatik egin du ahalegin
handia prestakuntza- eta dibulgazio-jardueran.
Mota askotako ekimenak gauzatu ditugu, zer kolektibo
halako ekimena garatzen saiatu baikara; mota
askotako taldeak izan dira gure jardueraren xede, hala
nola langileak, enpresaburuak, haien ordezkariak,
profesionalen elkarteak, lan-alorreko gainerako
eragileak, etorkizunean lan-merkatuan sartuko
direnak, ikasleak, laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean jarduten duten edo jardungo duten osasuneko
teknikariak zein langileak, eta herritarrak oro har.

•
Aurrekoaren harira, nabarmentzeko modukoa da
Osalanek egin duen ahalegina gure lurraldean laneko
segurtasun eta osasunaren alorrean jarduten duten
eragile guztiekin, publikoekin zein pribatuekin, itunak
sortzen eta haienganako zubiak eraikitzen.
Izan ere, lankidetzan estuki aritu gara, besteak
beste, Eusko Jaurlaritzako sailekin eta erakunde
autonomoekin, EHUrekin, beste administrazio
publiko eta erakunde batzuekin, lan-osasuneko
institutuarekin,
profesionalen
elkargoekin,
elkarteekin, mutuekin, LAPean espezializatutako

Haiei guztiei helarazi die prebentzioaren kultura
Osalanek, eta beti saiatu da hurbiltasuna adierazten,
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d. Osalanen helburuak eta jarduera-arloak

entitateekin eta zentro teknologikoekin. Eta horren
ondorio izan dira prebentzioan interes handia duten
ekimenak, hala nola herri-lanetan eta azpiegitura
handiko lanetan laneko arriskuen prebentzioaren
jarraipena, CANO proiektua arrantzaren sektorean eta
Saf€ra Europako sarea (Industriako segurtasunerako
ikerketa-sare europarraren koordinazioa hazkunde
iraunkorra eta adimentsua lortzeko).

Osalanek datozen bi urteetarako lehentasunak
ezartzeko, nahitaez kontuan hartu beharrekoak dira
kudeaketa publiko aurreratuko AURRERABIDE eredua
ezartzeko prozesuan 2020ra bitarterako ezarri ziren
ikuspegia, egitekoa eta helburu estrategikoak,
erabakigarriak baitira erakundearen jarduera-arloak
zehazteko.

Aipatzeko modukoa da, halaber, gizarte-eragileekin
izan dugun etengabeko komunikazioa eta elkarrekin
egin dugun lana, guztion intereseko proiektuak
identifikatzen eta garatzen.
• Azkenik, azpimarratzekoa da Osalanek egindako lana
laneko arriskuen prebentzioan gehien behar dutenei
laguntzen: enpresa txiki eta ertainei, mikro enpresa
txiki eta ertainei, autonomoei, premia bereziak
dituzten kolektiboei, ezbehar-tasa handien duten
sektore eta jarduerei, eta lan-baldintza kaskarretan
lan egiten dutenei.
Lan-ildo horretan, merezi du aipatzea Osalanen lana,
besteak beste, autonomoak nagusi diren jarduerekiko
egindako lana, lehen sektoreko arloetan egindakoa,
hala nola arrantzan eta baso-lanetan, laneko
arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia kontuan
har dadin egindakoa, bai eta langileen zahartzeak
eragindako arazoari aurreko egiteko egindakoa ere.

Osalanen Kontseilu Nagusiaren jendarte eragileak.

•
Orain arte adierazitakoaz gain, bada zer aipatua
ere: Osalanek bere kudeaketa eta eskaintzen dituen
zerbitzuak etengabe hobetzeko, eta baliabide publikoak
eraginkorragoak izateko eta arduraz erabil daitezen
lortzeko egin duen ahalegina; eta horren seinale da
kudeaketa publiko aurreratuko Aurrerabide eredua
ezartzen jarraitu izana.
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IKUSPEGIA

OSALANEN IKUSPEGIA

Osalan erreferente da Europar Batasunean, laneko segurtasun eta osasunaren alorrean politika
publikoak sustatzen dituen aldetik, batik bat, xede hauek dituztenak:

• Jakintza sortzea
• Laneko osasuna eta prebentzioaren kultura sustatzea
• Aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea
• Laneko segurtasun eta osasunean diharduten erakundeekin eta eragileekin lankidetzan aritzea
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ARDATZA

HELBURU ESTRATEGIKOAK

O.1.- L
 aneko arriskuen prebentzioaren kultura
1. ARDATZA:
sustatzea.
LANEKO
ARRISKUEN
O.2.- E
 ragileen eta herritarren parte-hartzea
PREBENTZIOAREN KULTUR
bultzatzea.
O.3.- Izan litezkeen arriskuei, kalteei eta baliatutako
neurriei buruzko jakintza sortzeko gai den
sistema bat sortzea.
O.4.- K
 alteak prebenitzeko eta osasunaren
2. ARDATZA:
hobekuntza sustatzeko jakintza sortzea.
LANEKO SEGURTASUN ETA
OSASUNAREN GAINEKO
JAKINTZA SORTZEA ETA
HEDATZEA
O.5.- A
 holkularitza eta laguntza teknikoaren bidez
jakintza hedatzea, enpresetan eta lanzentroetan aplika dadin.

3. ARDATZA:
LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOAREN
KUDEAKETA

4. ARDATZA:
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

JARDUERA-ARLOAK
1.- KONTZIENTZIAZIOA ETA
SENTSIBILIZAZIOA
2.- ERAGILEEN INPLIKAZIOA ETA
LANKIDETZA
3.- INFORMAZIOA
4.- IKERKETA

5.- PRESTAKUNTZA

6.- JAKINTZA HEDATZEA

O.6.- A
 rriskuak kudeatzea helburu duten LAPen
jarduketen kalitatea sustatzea.

7.- PREBENTZIOKO JARDUEREN KALITATEA

O.7.- Lan-baldintzen hobekuntza bultzatzea

8.- LAN-BALDINTZEN HOBEKUNTZA

O.8.- LAP-a kudeaketan txerta dadin bultzatzea.

9.- LAP-A KUDEAKETAN TXERTATZEA

O.9.- A
 liantza estrategikoez baliatuta, organo,
administrazio eta erakundeekin koordinazioan
eta lankidetzan aritzea.

10.- ADMINISTRAZIOEN ARTEKO
KOORDINAZIOA
11.- ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA

O.10.- Osalanen zerbitzua eta kudeaketa hobetzea.
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e. Osalanen lehentasunak 2017-2018rako

eragileek beharrezko elementu guztiak eduki ditzaten,
eta, hala, haiei prebentzioko zereginak eta osasuna
sustatzekoak errazteko.

Orain artean adierazitakoa abiapuntutzat hartuta,
Osalanek gogoeta sakona egin du gizarte-eragileekin
batera, haien kezkak eta ekarpenak biltzeko, eta horiek
guztiak hartuta zehaztu ditu datozen bi urteetarako
lehentasunezko lan-ildo hauek:

Osalanek lantzeko asmoa duen beste lan-ildoetako
bat da laneko istripu izaera gehiago eta gaixotasun
profesional edo lanaren ondoriozko gaixotasun
gehiago aitor daitezen bultzatzea, eta informazio hori
zorrotza eta zehatza izan dadin sustatzea.

•L
 aneko arriskuen prebentzioaren kultura hedatzea
eta Osalanen irudia lantokietatik kanpo ere ezagutzera
ematea, euskal herritarrak –gizarte-maila guztiak,
estamentu guztiak eta pertsona oro– ohar daitezen
zeinen garrantzitsua den prebentzioa, eta Osalanek
bere egiten dituen balioak EAEko gizartearen
ezaugarri ere izatea egunerokotasunean.

Horren guztiaren helburua hau da: jakitea zein diren
istripuen eta gaixotasun profesionalen ereduak
sektoreka eta jardueraka, eta kalteen kausa eta
jatorria identifikatzea, eta, gero, kausa eta jatorri
horiek eragozteko prebentzio-neurriak gomendatzea,
eta kolektibo jakin batzuekin lotutako aldagaiak
kontuan hartuta, lan-baldintzak edo egoerak.

Horrek berekin dakar Osalanen mezua gure
autonomia-erkidegoko herritar guztiei helaraztea,
eta, horretarako, ezinbestekoa izango da informazio-,
prestakuntza- eta dibulgazio-eskaintza gehiago
hedatzea, beste bitarteko, kanal eta euskarri batzuk
gehiago erabiliz, eta, horrez gain, edukiak eta
materialak diseinatzean hartzaileak eta lortu nahi
diren xedeak kontuan hartzea. Hauek dira, hain zuzen,
lortu nahi diren xedeak: lan-ingurune osasungarriaren
esanahiaz heztea eta jokabide seguruak barnera
daitezen sustatzea.

• Ezagutza da prebentzio-jardueraren beste oinarrietako
bat. Lan-ingurune berriek eragin ditzaketen arrisku
berriei aurrea hartzea edo gutxi aztertu diren
prebentzioko alderdietan sakontzea da Osalanek
datozen urteetan landu nahi duen beste arloetako bat.
Sustatu egingo da, hortaz, ikerketa, eta aztertu
egingo da langileen segurtasunean eta osasunean
zer-nolako eragina duten teknologia berriek, eta
automatizazioak, elkarlanerako robotek eta makina
kognitiboek lan egiteko moduetan eragin dituzten
aldaketek (Prebentzioa 4.0 esaten zaiona).

•A
 rriskuei, arriskupean egoteari eta arriskupean
egote horrekin lotutako lesioei eta patologiei
buruzko informazioa biltzea, lanak eragindako
kalteak eragozteko eta laneko arriskuen prebentzioa
hobetzeko. Funtsezkoa da, hortaz, informaziosistema eta -iturri fidagarriak eta sendoak edukitzea,

•
Prebentzio-alorreko berrikuntza hori bateragarria
izango da, hala ere, sektore, jarduera eta enpresa
tradizionalekiko arretarekin, oraindik ere premiak
baitituzte laneko segurtasun eta osasuneko gaietan.
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ordezkariak, koordinazio-funtzioak egiten dituzten
teknikariak,
osasun-alorreko
langileak
eta
prebentzioko baliabideen inguruko funtzioak dituzten
pertsonak. Hortaz, Osalanek haiei guztiei emango
die prestakuntza eta orientazioko laguntza, eta haien
esku jarriko ditu gidak, jarraibideak eta bitarteko
metodologikoak, beren eginkizunak kalitatez eta
profesionaltasunez gara ditzaten.

Ezbehar-tasa eta gaixotasun profesionalen tasa
handien dituzten jarduerak, lanak eta kolektiboak,
eta lan-baldintza kaskarrak dituzten eta prebentzioa
txertatzeko egitura konplexuak dituzten sektoreak
Osalanen xede izango dira.
Hala, bada, erakundearen agendan egongo dira orain
ere enpresa txiki eta ertainak, langile autonomoak,
lehen sektorea, azpikontratazioa, premia bereziko
kolektiboak eta laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia kontuan hartzea.

• Azkenik, Osalan jakitun da zeinen garrantzitsua den
laneko arriskuen prebentzioan erantzukizuna duten
beste administrazio eta instituzio publiko batzuekin
batera eta elkarlanean aritzea. Horrenbestez, Eusko
Jaurlaritzaren organoen arteko koordinazioa eta
beste erakunde publiko batzuekin dugun lankidetzaharremana sendotzen saiatuko gara.
Lankidetza hori 2015-2020 aldiko Laneko Segurtasun
eta Osasunerako Euskal Estrategia garatze aldera
egituratuta dago; horren harira, eta Estrategiaren
indarraldi-epearen erdia beteko dela-eta, ebaluazioa
egitera eta haren arabera egin beharreko doikuntzak
egitera bideratuko da datozen bi urteetako jarduna.
•
Aurreko
paragrafoetan
azaldutako
lan-ildoen
osagarri dira Osalanek eskaintzen dituen zerbitzuak
hobetzea xede duten jarduerak, eta kudeaketa
publiko aurreratuko Aurrerabide eredua ezartzeko
prozesuaren baitakoak dira jarduera horiek.

•
Prebentzioa bultzatzen laguntzen duten oinarrien
artean, ezinbestez aipatzekoak dira lantokietan
prebentzioko zereginak eta jarduerak gauzatzen
dituzten eragileak, eta Osalanek konpromisoa hartu
du haiei laguntza teknikoa eta aholkuak emateko.

Hauek dira jarduera-arlo horren helburuak: baliabide
publikoen kudeaketa eraginkorra eta arduratsua,
hartutako konpromisoen jarraipenean gardentasuna,
zerbitzuen kalitatea, eta Osalaneko lan-taldea
osatzen duten pertsonen inplikazioa, trebakuntza eta
profesionaltasuna.

Hauek dira, besteak beste, eragile horietako batzuk:
entitate espezializatuak (prebentzio-zerbitzuak),
enpresek izendatzen dituzten langileak, prebentzioko
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.

XEDEA

OSALANEN EGITEKOA

Laneko segurtasun eta osasunaren alorrean eta lan-inguruneak berezko dituen arriskuen kausak
desagerrarazteko edo murrizteko Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek ezartzen dituzten
politikak kudeatzea.
• Segurtasuna eta osasuna euskal gizarteak ondo egindako lanaren eta enpresa-bikaintasunaren
inguruan duen kulturan integratzea, laneko arriskuen prebentzioari buruzko informazioaren,
prestakuntzaren eta jakintzaren bidez.
• Enpresaburuei, langileei eta inplikatutako gainerako eragileei EAEko enpresetan eta administrazio
publikoetan laneko arriskuen prebentzio-jarduerak egiteko aukera erraztea, haiei laguntza eta
aholkularitza teknikoa emanez.
• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudiaren betearazpena bultzatzea, prebentzio-enpresa
eta -erakundeei lagunduz beren zailtasunak konpontzeko, ez-betetze larri edota errepikatuak
zainduz eta zehatuz.
• Beste administrazio eta erakunde publikoekin koordinatzea eta haiekin elkarlanean aritzea, langileen
segurtasuna eta osasuna hobetzeko proiektu eta jardun baliotsuetan.
•Laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen duten eragileekin lankidetzan aritzea, haien guztien
partaidetza aktiboa sustatuz, baita gizarte osoarena ere, laneko segurtasuna eta osasuna hobetzeko.
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2017-2018 aldirako aurreikusitako lan-ildoen bidez
osoki betetzen da Osalanen zeregina datozen urteetan,
eta bat datoz Osalan sortzeko legeak eta haren egitura
eta funtzionamenduari buruzko erregelamenduak
erakundeari esleitutako funtzioekin.
Lan-ildo horiei ekiteko, ekintza jakin batzuk zehaztu
ditugu, aurrerago adieraziko ditugunak.
Osalanek jakin badaki aurrera begira, 2017an eta
2018an zehazki, asmo handiko erronka eta berebiziko
garrantziko zeregina duela. Jada abian diren ekimenei
amaiera eman behar diegu eta zenbait gaitan gogotsu
lan egiten jarraitu beharko dugu, baina, horrezaz
gain, proiektu berriak jari nahi ditugu abian, laneko
segurtasun eta osasunaren egoera konplexu eta
aldakorrari erantzuna emateko.

Aurrerabideko kideak.

Prestakuntza, laneko istripuen prebentzioan.
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2. KUDEAKETA PLANAREN GARAPENA, JARRAIPENA
ETA EBALUAZIOA

Aurkezten ari garen Kudeaketa Plana 2017. eta 2018.
urteetarako da, sarreran jada azaldu dugun arrazoia
dela eta.

a. Planaren diseinua
2017-2018 aldirako Osalanen Kudeaketa Planaren
diseinuaren prozesua aurreko kapituluan azaldu dugu,
eta zehaztu dugu zer elementu nagusi hartu ditugun
kontuan lehentasunak eta lan-ildoak erabakitzeko.
Elementu horiez gain, badira garrantzi txikiagoa duten
baina kontuan hartu beharreko beste batzuk ere, hala
nola Europako erakundeek aurreikusitako ekimenak
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako
Agentziaren bidez, Espainiako estatuak aurreikusitakoak
Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde
Nazionalaren eta Laneko Segurtasun eta Higieneko
Institutu Nazionalaren bidez, eta beste autonomiaerkidegoek eta toki-administrazioak aurreikusitakoak.

Planaren beste ezaugarri bereizgarrietako bat da
planaren jarduera-egutegia eta urte naturala bat
datozela lehenbizikoz. Orain arte, Osalanen Kudeaketa
Plana martxoan jarri izan da abian eta hurrengo urteko
lehen hiruhilekoan amaitu, eta, horren ondorioz, ez zen
bat etortzen Gobernuaren aurrekontu-egutegiarekin,
eta horrek eragozpen bat baino gehiago eragiten zuen
erakundearen kudeaketan.
Planak bi urteko indarraldia edukitzeak, ordea, berekin
dakar lehenbiziko urtearen amaieran plana aztertzea,
baloratzea eta jarduerak egokitzea, bai lehen urtearen
joanean amaiera eman zaielako, bai bi fasekoak izan eta
bigarrena formulatu behar delako, edo bai beste premia
batzuk identifikatu eta ikuspegia aldatu edo beste
jarduera-ildo batzuei ekin behar zaielako.

Planaren diseinuan parte hartu dute Osalanen
Zuzendaritzak, Osalaneko arduradunek, teknikariek
eta administrariek, bai eta gizarte-eragileek ere; azken
horiei lehen zirriborroa aurkeztu genien iritzia eman eta
ekarpenak egin zitzaten.

Horrenbestez, kronograma bat ere gehitu diogu planari,
mugarri nagusiak adierazita, besteak beste, planaren
jarraipena zein ebaluazioa egiteko, eta Gobernuaren
egutegira egokitzeko aurrekontuen programa eta
memoria aurkezterakoan.

Guztien lanari esker zehaztu eta erabaki dira datozen
bi urteetarako lan-ildoak eta haietako bakoitzean
gauzatuko diren jarduerak, eta haien bidez lortu nahi
ditugu ezarritako helburuak.

.
b. Planaren garapena eta jarraipena
Aurrerabide ereduaren esparruan Osalanen ezarritako
kudeaketa-moduari jarraituz, jarduerak prozesuetan
txertatzen dira eta prozesu horietako bakoitzean jarritako
helburuak lortzen laguntzen dute. Horrenbestez,
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jarduera bakoitzak ditu berezko xedeak, eta xede horiek
lortzeko zehaztu dugu zer eremu hartzen duen, zer
emaitza lortu nahi den, zereginak eta kronograma,
eta, horrez gain, zer baliabide beharko diren kalkulatu
dugu, eta jarraipena egiteko eta emaitzak ebaluatzeko
irizpideak adierazi ere bai.

eta Osalanen lehentasunak beti berdinak ez direnez,
ekimen batzuk mantsotu egiten dira eta nahi baino
gehiago luzatu.
Horregatik guztiagatik beharrezkoa izaten da proiektuen
jarraipena etengabe egitea, besteak beste, arazoei
irtenbidea emateko, eragozpenak aztertzeko eta behar
beste doikuntza egiteko.

Osalanen Zuzendaritza Batzordeak jarduerak behin
onartuta, arduradun bati esleitzen zaizkio, eta hura
arduratuko da ezarritako baldintzak betez jarduerak
gauzatzeaz, bai eta planaren jarraipena egiteko
informazioa emateaz ere.

Horretarako, Osalanek tresna informatiko bat du,
erakundeko teknikariek berek diseinatua; Aurrerabide
ereduaren printzipioak errespetatzeaz gain, tresna hori
primeran dago egokituta erakundearen premietara,
eta Osalanen kudeaketa monitorizatzeko beharrezko
informazio guztia ematen du ezagutzera.

Arduradunak, jarduerak gauzatzeko, haiei tamaina hartu
eta lan-talde bat eratuko du; horretarako, erakundean
lan egiten duten diziplina anitzeko langileen artetik
profil egokia dutenak hautatuko ditu. Zenbaitetan,
lan-taldeak osatzeko kanpoko eragileak ere behar
izaten dira, eta kasuan kasuko enpresa, entitate edo
erakunderi eskatzen zaio parte hartzeko.
Proiektu jakinak gauzatzeaz gain, Osalan sortzeko
legeak eta haren egitura eta funtzionamenduari buruzko
erregelamenduak erakundeari esleitutako funtzioen
ondoriozko jarduerak ere gauzatu behar ditugu, hala nola
laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak ikertu,
aholkularitza eta laguntza teknikoa eman langileei,
enpresei eta agintaritza publikoei, eta prebentziozerbitzuen osasun-jarduera antolatu. Jarduera horiek
ezin dira planifikatu, aurreikusi ezin diren gertaeren
arabera eta kanpoko eskariaren arabera gauzatzen
direlako, eta horrek, neurri handi batean, jarduerak
gauzatzeko epeak eta kronogramak baldintzatzen ditu.
Bestalde, zenbaitetan beharrezkoa izaten da beste
eragile batzuekin, pribatuekin zein publikoekin,
lankidetzan aritzea, baina eragile horien lehentasunak
44

TXOSTENA 2016 • KUDEAKETA-PLANA 2017-18

d. Gizarte-eragileen esku-hartzea

Aginte-taula baten bidez jakin dezakete une oro
arduradunek eta Zuzendaritza Batzordeak jarduerak
zertan diren, eta asko errazten du jardueren jarraipena
eta ebaluazioa egitea, gero informatu ahal izateko
erakunde bertakoak zein intereseko-taldeak eta
kontrol-organoak.

Lan eta Justiziako sailburuak Osalaneko Kontseilu
Nagusiarekiko hartutako konpromisoaren berri ere
eman behar dugu: “Kontseiluko kide guztien partehartzean oinarritutako baterako lan-dinamika bat
ezartzea”, eta horretarako jarraipen-batzorde bat
eratzea, Kontseilu Nagusia osatzen duten pertsonen
parte-hartze maila eta jarduera hobetze aldera.

c. Jardueren ebaluazioa eta memoria

Batzorde horren bidez, gizarte-eragileek Osalanen
Kudeaketa Planaren ondoz ondoko etapetan (diseinua,
garapena, jarraipena eta ebaluazioa) parte har dezaten
lortu nahi da; hori lortze aldera, lau hilean behin
bilera egitea planifikatu dugu, bilera horietan nork
bere iritzia emateko, denen artean lankidetza-arloak
identifikatzeko eta premiak hautemateko, jardueraarloei buruzko proposamenak biltzeko eta gauzatutako
ekimenen emaitzak baloratzeko.

Osalaneko Zuzendaritza Nagusiaren betebeharra da,
erakundea eratzeko legeak berak xedatutakoari jarraituz,
jardueren memoria urtero egitea eta hura Kontseilu
Nagusiari helaraztea urteko lehen hiruhilekoan.
Betebehar hori betetze aldera, memoria epe horren
barruan egingo dugu, behar bezala azalduta urtearen
joanean egindakoaren sintesia eta horretarako erabili
diren baliabideak, bai eta jarduera horien emaitzen
balorazioa eta helburuen betetze-maila ere.
Memoria hori, adierazi dugunez, Osalaneko Kontseilu
Nagusiari igorriko zaio hark azter eta onar dezan,
baina euskal gizarteari ere emango zaio ezagutzera,
administrazio ireki, garden eta eraginkor batek egin
beharrekoa den aldetik.

e. Erabilitako baliabideak

Osalanek 14.030.000 euroko aurrekontua du jarduerak
garatzeko, 2017. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko
Aurrekontu Orokorrak onartzeko apirilaren 11ko 2/2017
Legearen bidez onartua. Zenbateko hori Osalanen
funtzionamendua eta Kudeaketa Planean aurreikusitako
jarduerak finantzatzeko kasuan kasuko aurrekontupartidatan banatuko da.

2017an gauzatutako jardueren memoria aurkeztearekin
batera berrikusiko digu 2018rako Kudeaketa Plana,
behar beste egokitzeko aurreko urteko balantzera.
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Horrez gain, Osalanek egun mota askotako profileko
176 langilez osatutako lan-talde bat du; hona hemen
egituraren organigrama:

ZUZENDARI
NAGUSIA

ZUZENDARIORDETZA
TEKNIKOA

SEKTOREETAKO
UNITATE TEKNIKOAK

ANALISI HIGIENIKOEN
LABORATEGIA

PLANGINTZAKO
ZUZENDARIORDEA

LANEKO OSASUNUNITATEA

INFORMATIKA

EPIDEMIOLOGIA
ETA INFORMAZIOSISTEMAK

ADMINISTRAZIO,
ANTOLAKETA ETA
GIZA BALIABIDE
ZUZENDARIORDETZA

ADMINISTRAZIOA

LEHE-AHOLKULARITZA

BERDINTASUNA
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f. Planaren mugarri nagusiak

Kronograma hauetan adierazi ditugu Osalanen
Kudeaketa Planaren kontrola egiteko 2017. eta 2018.
urteetarako ezarritako mugarri nagusiak.

2017

urtarrila

otsaila

martxoa

apirila

maiatza

ekaina

uztaila

abuztua

iraila

urria

azaroa

abendua

Aurrekontua
Kudeaketa
Planaren (KP)
jarraipena, Osalanen
Zuzendaritza
Batzordea
KParen Jarraipen
Batzordearen bilera
Kontseilu
Nagusiaren bilera

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

2016ko KParen itxiera
2016ko Memoria 20172018ko Kpa onartzea

2017-2018ko KParen
jarraipena 2018ko
aurrekontu-programaren
aurkezpena

2017-2018ko
KParen jarraipena
Legebiltzarrak onartutako
2018koaurrekontua
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2018

urtarrila

martxoa

apirila

maiatza

ekaina

uztaila

abuztua

2017ko
betetze-mailari
buruzko
memoriaren
aurkezpena

Aurrekontua
Kudeaketa Planaren
(KP) jarraipena,
Osalanen Zuzendaritza
Batzordea

otsaila

iraila

urria

azaroa

abendua

2019ko
aurrekontuprogramaren
aurkezpena

2019ko
Osalanen
KPa

2017ko
memoria

KParen Jarraipen
Batzordearen bilera

Lehen
hamabostaldia

Kontseilu Nagusiaren
bilera

Bigarren
hamabostaldia

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

2017ko KParen itxiera 2017ko
Memoria 2018ko KParen
berrikusketa Prebentzioko
ordezkariak

2018ko KParen jarraipena
2019ko aurrekontuprograma

2018ko KParen jarraipena
2019ko aurrekontuprogramaren aurkezpena

2019ko KPa onartu
Legebiltzarrak onartutako
2019ko aurrekontua
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2. 3. 
2017-2018 ALDIRAKO OSALANEN KUDEAKETA
PLANEAN JASOTAKO JARDUERAK

1. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN (LPB) KULTURA

JARDUERA-ARLOA

01
KONTZIENTZIAZIOA
ETA
SENTSIBILIZAZIOA

JARDUERAK
AC.1.1.-Laneko segurtasuna eta osasuna sustatzea komunikabideen bidez:
komunikabideetako profesionalekin lan-bilerak egitea, laneko arriskuen
Laneko arriskuen
prebentzioaren alorrean haiei irakasteko.
prebentzioaren
AC.1.2.-Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko mezuak hedatzea, enpresaburuekin,
kultura sustatzea
gizarte-eragileekin, elkarteekin, entitate espezializatuekin eta abarrekin egiten
eragileen artean, eta
diren ekitaldietan eta eztabaida-lekuetan.
jokabide seguruak
AC.1.3.-EAEko
enpresaburuentzako sentsibilizazio-kanpaina.
eta lan-ingurune
osasungarriak sustatze AC.1.4.-Laneko arriskuen prebentzioaren inguruko dibulgazioko topaketak sustatzea herritar
aldera Osalanek bere
guztientzat.
egiten dituen balioak
AC.1.5.-Publizitate-kanpainak garatzea:
ezagutzera ematea
• Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko Eguna
gizarteari.
• Laneko Segurtasun eta Osasunaren aldeko Europako Astea
• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko sentsibilizazioa
• OSALANen XXV. urteurrena ospatzeko ekintzak.
AC.1.6.-Laneko segurtasun eta osasunari buruzko Osalan ikastaroa antolatzea EHUko udako unibertsitateak
eskaintzen dituen ikastaroen barruan:
• 2017: VII. ikastaroa: “Laneko arriskuen prebentzioaren alorreko etorkizuneko erronkak”
• 2018: EHUko udako unibertsitateak eskaintzen dituen ikastaroen barruan VIII. ikastaroa, oraindik zehaztu gabe.
AC.1.7.-Laneko prebentzioaren kultura sendotzea Lanbide Heziketako eta Unibertsitateko ikasleen artean.
Horretarako:
• Kolektibo horien bisitak Osalanera antolatzea, LAPri buruzko informazioa eta dokumentazioa jaso dezaten.
• Euskadiko heziketa-zentroetara bisitak egitea eta ADI proiektuan lankidetzan aritzea.
AC.1.8.-EEIrekin (Lanbide Heziketako Sailburuordetza) batera lan-talde batean lankidetzan aritzea, LAPa
integratzeko LHko ikasleen praktiketan.
AC.1.9.-PLAPa sustatzea Lehen eta Bigarren Hezkuntzan.
• Gaztepreben webgunea bultzatzea.
• Itunpeko hezkuntzarekin proiektu pilotu bat abian jartzea.
AC.1.10.-Laneko segurtasun eta osasunari buruzko argitalpenak prestatzea eta hedatzea.
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1. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN (LPB) KULTURA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.1.11.-LAPean genero-ikuspegia kontuan hartzeari buruzko dibulgazio-materiala eta -jarduerak garatzea.
Horretarako:
• LAPari eta generoari buruzko edukiak bultzatzea Osalanen webgunean.
•L
 aneko segurtasun eta osasunean genero-ikuspegia kontuan hartzeari buruzko dibulgazioko
ekitaldiak antolatzea.
• Laneko jazarpen-mota ororen aurrean prebentzioko protokoloak ezar daitezen sustatzea.
AC.1.12.-Arrisku psikosozialen alorrarekin zerikusia duen informazioko zein prestakuntzako jarduerak eta
materiala prestatzea. Horretarako:
• PSIKOPREBEN atala sustatzea, informazioko zein prestakuntzako materiala eta edukiak prestatuta.
• Arrisku psikosozialei buruzko dibulgazioko ekitaldiak antolatzea.
AC.1.13. -Lehen sektoreko zenbait arlotarako dibulgazioko materiala eta jarduerak antolatzea.
• LAParen inguruko ezagutza sektorean zabaltzeko jardunaldiak eta ekitaldian antolatzea.
AC.1.14.-LAPean jardunbide egokiak dituzten enpresak eta administrazioak ezagutzera eman daitezen sustatzea.
AC.1.15.-LAPeko jardueretan euskararen erabilera sustatzea.
AC.2.1.-Osalanek Interneten presentzia handiagoa izan dezan eta sare sozialen bidez herritarrekin
elkarrekintza handiagoa izan dezan sustatzea.

02
ERAGILEEN
INPLIKAZIOA ETA
LANKIDETZA

AC.2.2.-Gizarte-eragileekin batera egitea Osalanen Kudeaketa Planaren jarraipena, horretarako propio sortu
den Kontseilu Nagusiaren barruko Batzordea lau hilean behin elkartuta bilerak egiteko; eta haien
ekarpenak biltzea.
AC.2.3.-Enpresetan eta erakundeetan LAParen alorrean egiten diren jardueren kalitatea sustatzea,
prebentzio-zerbitzuekin batera lan eginez.
AC.2.4.-Arrisku psikosozialen prebentzioa sustatzea, baterako proiektuak garatzeko inplikatuta dauden
eragileekin lankidetzan arituta.
• Prebentzioko ordezkariei arrisku psikosozialei buruzko aholkuak ematea.
AC.2.5.-PREBEN planen esparruan, itsas eta arrantzaren sektorerako laneko segurtasunaren euskal
KLUSTERRA sortzea, laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen duten eragile guztiak batuta.
AC.2.6.-Laneko ezbehar-tasaren eta gaixotasun profesionalen jarraipena egitea gizarte-eragileekin batera,
horretarako propio sortu den Kontseilu Nagusiaren barruko Batzordean.
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2. ARDATZA

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA SORTZEA ETA ZABALTZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.3.1.- E
 AEko Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategiako jarraipen-adierazleak aztertzea
eta ebaluatzea, bai eta Osalanen kudeaketa-planetan jasotako prozesuak eta jarduerak ere.
AC.3.2.- Nekazaritza eta basogintzako sektorean izandako lan-istripuen kausei buruzko diagnostikoa
egitea.
AC.3.3.- P
 rebentzio-zerbitzuen Datuen Gutxieneko Multzoa oinarri duen laneko osasunari buruzko
informazio-sistema ezartzea.

03
INFORMAZIOA

AC.3.4.- G
 aixotasun Profesionalen susmoa jakinarazteko sistema bultzatzea, jatorria lana izan dezaketen
gaixotasunen berri eman dezaten EAEko osasun-zerbitzuek eta prebentzio-zerbitzuek.
•P
 rebentzio-zerbitzuentzat dibulgazioko materiala prestatzea, berariaz adierazita zer zehapen jar
daitezkeen gaixotasun profesionalaren susmoa jakinarazteko betebeharra ez bada betetzen.
AC.3.5.- Lan-istripu guztiak ikertzea, hau da, hilgarriak (ez-traumatikoak barne, zer arrisku-faktorek
izan duten eragina kontuan hartuta), oso larriak, larriak eta biktima anitzekoak, bai eta arintzat
hartutakoak ere, prebentzioaren aldetik interesa badute.
AC.3.6.- E
 AEn gertatzen diren gaixotasun profesionalak, jatorria lana izan dezaketen gaixotasunak eta
hautematen diren legionella kasuak ikertzea.
• Lanarekin zerikusia duten kalteen zaintza epidemiologikoa egitea: laneko istripuak, gaixotasun
profesionalak, gaixotasun-agerraldiak, gaixotasunen taldekatzea (klusterra).
AC.3.7.- Laneko istripuen zaintza epidemiologikoa egiteko metodologia diseinatzea.
AC.3.8.- E
 zbehar-tasei eta gaixotasun profesionalei buruzko txostenak urtero egitea, bai eta txosten
zehatzak egitea ere, garrantzizko ezaugarriak eta egoerak gertatuz gero; horietan guztietan, bereziki
adierazita zer ordutan gertatzen diren eta in itinere istripuak ere zer ordutan izan diren.
AC.3.9.- E
 AEko prebentzio-zerbitzuetako zerbitzu sanitarioen eta jarduera sanitarioen fitxategia garatzea
eta ezartzea, eta auditoretza-entitate espezializatuenak ere bai.
AC.3.10.- L
 aneko historia klinikoaren eredua ezartzeko araudia garatzea; historia kliniko hori baliagarria
baita langilearentzat, bai lanean ari denean, bai lan egiteari uzten dionean.
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2. ARDATZA

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA SORTZEA ETA ZABALTZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.4.1.- D
 iru-laguntzen lerro baten bidez finantzatzea laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia duten
ikerketa-proiektuak.
AC.4.2.- L
 ehen sektorean laneko arriskuen prebentzioa sustatzea xede duten proiektuetan AZTIrekin
elkarlanean aritzea.

04

IKERKETA

AC.4.3.- L
 aneko denborek, gaueko lanak eta txandakako lanak arrisku psikosozialetan zer eragina duten
aztertzea.
AC.4.4.- Nanopartikulen erangipean lan egiteak eragindako arriskuei buruzko ezagutza sustatzea, oinarri
hartuta ebidentzia zientifiko eguneratua.
AC.4.5.- Laneko minbiziaren zaintza epidemiologikoa, eta, beriziki, hauena: mesoteliona, sinu paranasaletako
minbizia eta angiosarkoma.
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2. ARDATZA

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA SORTZEA ETA ZABALTZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.5.1.- Moodle plataformaren bidezko (open-source) e-learning prestakuntza-eskaintza sustatzea.

05
PRESTAKUNTZA

Osasun
laboraleko arloan
lan egiten duen
pertsonalaren
prestakuntza
bultzatzea

AC.5.2.- P
 rebentzio-zerbitzuetako
osasun
alorreko
langileentzako
prestakuntza eskaintzea eta sustatzea, diseinatutako planari
jarraituz, eta Lan Medikuntzaren Euskal Elkartearekin eta Bilboko
Medikuntza Zientzien Akademiarekin elkarlanean.
AC.5.3.- O
 sakidetzan osasunaren alorrean lan egiten duten langileentzako
laneko osasunari buruzko prestakuntza bultzatzea eta sustatzea,
xede izanik gaixotasun profesionalaren susmoaren adierazpena
bultzatzea.
AC.5.4.- Euskadiko Laneko Medikuntzako Irakaskuntza Unitateko MIR/EIR
kolektiboaren prestakuntzan laguntzea, Osalanen txandaketa bidez
(Osakidetzaren Euskadiko Laneko Medikuntzako Unitatearekin
sinatutako hitzarmenari jarraituz).

AC.5.5.- U
 nibertsitateko erakundeekin elkarlanean aritzea laneko arriskuen prebentzioari buruzko goimailako prestakuntzan.
• EHUrekin sinatutako hitzarmena garatzea.
AC.5.6.- P
 rebentzioko ordezkarien prestakuntza kudeatzea, bai oinarrizkoa, bai eguneratzekoa.
AC.5.7.- L
 aneko istripuen ikerketen kalitatea eta zehaztasuna sustatzea, horretarako tresnak eskuragarri
jarrita.
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2. ARDATZA

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA SORTZEA ETA ZABALTZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.6.1.- Prebentzioa sustatzea eraikuntzaren sektorean diharduten langile autonomoen eta enpresa txiki
eta ertainetako langileen artean, zenbait motatako obretara bisitak eginez, eta bisita horietan laneko
segurtasun eta osasunari buruzko alderdi problematikoei bereziki errepararaztea.
• 2017: Mantentze- eta berritze-lanetan (fatxadak eta teilatuak) bisita-kanpaina egiten jarraitzea
eta kanpainari amaiera ematea, eta bisita horietan bereziki erreparatzea aldamioen egituraren
segurtasunari, teilatuetako lanetan baliatzen diren babes-bitartekoei eta prebentziorako
baliabideei.

06
JAKINTZA HEDATZEA

AC.6.2.- Galdategietan formaldehidoa badagoen aztertzea, eta substantzia kimiko horri buruzko informaziokanpaina bat abian jartzea osasunaren alorrean.
AC.6.3.- L
aneko arriskuen prebentzioari buruzko jakintza sustatzea, laneko segurtasun eta osasunaren
alorreko alderdi garrantzitsuei buruzko prestakuntzako eta dibulgazioko ekitaldiak eginez, hala
nola ikastaroak, tailerrak eta jardunaldiak (ikusi ekitaldien egutegia amaieran).
AC.6.4.- J
 asotze-makinak erabiltzeko jardunbide egokiei buruz prestatutako materiala aurkeztea eta
ezagutzera ematea.
AC.6.5.- EAEko arrisku psikosozialen mapa berrikusi eta eguneratzea.
AC.6.6.- Irekiera jakinarazten duten enpresetako lantokietan laneko arriskuen prebentzioa aztertzea.
AC.6.7.- Osasuna sustatzeko programak prestatzea eta garatzea.
AC.6.7.1.- Adina eta lana
AC.6.7.2.- Osasun mentala eta lan-baldintzak.
AC.6.7.3.- Adikzioen prebentzioa enpresetan.
AC.6.8.- J
 abekideen erkidegoak kontzientziatzea laneko arriskuen prebentzioarekiko dituzten betebeharrez,
eta, bereziki, mantentze-lanei eta garajeei dagokienez.
AC.6.9.- E
 npresek, langileek, haien ordezkariek eta prebentzioaz arduratzen diren erakundeek Osalanen
eskumenei buruz egiten dituzten laguntza teknikoko eskaerei erantzutea eta haietaz aholkuak
ematea.
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3. ARDATZA

LAPen KUDEAKETA

JARDUERA-ARLOA

07
PREBENTZIOKO
JARDUEREN
KALITATEA

JARDUERAK
AC.7.1.- Trenbide-gainegiturak egiteko lanetarako Laneko Arriskuen Prebentzioko Gida teknikoa prestatzea:
• Trenbide berria egiteko eta/edo trenbidea berritzeko lanak (1. fasea – 2016)
• Mantentze-lanak eta/edo zaintza-lanak (2. fasea – 2017).
AC.7.2.- Garaierako lanetarako Osalanen segurtasuneko gida prestatzea.
AC.7.3.- L
 aneko Arriskuen Prebentzioko Baldintza Teknikoen Agiria prestatzea eraikuntza-lanetarako, barne
hartuta ordutegien eta atsedenaldien errespetua, lan publikoetan bereziki.
AC.7.4.- Espezializatu gabeko langileei eta egoera ahula duten kolektiboei prebentzioko informazioa eta eduki
teknikoak helarazteko moduak bultzatzea.
AC.7.5.- E
 npresa handietako jardueren koordinazioaren egoera aztertzea. Hobetzeko esperientziak eta aukerak
elkarri trukatzea.
AC.7.6.- Prebentzio-zerbitzuetako jarduera sanitarioen kalitatea sustatzeko kanpaina:
1. Zaintza kolektiboa.
2. Jarduera sanitarioen planifikazioa.
AC.7.7.- Amiantoaren eraginpean lan egin ahal izan duten langileen fitxategia kudeatzea eta eguneratzea, lan
egin osteko osasunaren zaintzarako.
AC.7.8.- Zarataren eraginpean lan egiten duten langileen osasuna zaintzeko protokoloa berrikustea.
AC.7.9.- EAEko arrisku kimikoaren egoerari buruzko diagnostikoan sakontzea.
AC.7.9.1.- E
 AEko hainbat sektoretako enpresetan gai kimikoen eraginpean egoteagatiko arriskuei
buruzko ebaluazioen kalitatea sustatzea.
AC.7.9.2.- EAEko tindategien sektorean arrisku kimikoaren egoerari buruzko diagnostikoan
sakontzea. Kanpainari amaiera ematea eta ondorioak ateratzea.
AC.7.10.- E
 npresetako arrisku psikosozialen egoerari buruzko ezagutzan sakontzea, eta arrisku horien
prebentzioaren analisia kontuan hartzea Osalanen jarduera teknikoetan.
AC.7.11.- S
 ilizearen eraginpean diharduten langileentzat jarduera integral bat lantzea.
AC.7.11.1.- G
 aldategietako airean silizea neurtzeko kanpaina bat garatzea hiru lurralde
historikoetarako, eta emaitzak ezagutzera ematea.
AC.7.11.2.- Aurreko AC.7.11.1 jarduerak eragiten dien enpresetako osasunaren zaintza berrikustea,
eta prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuak hobetzeko proposamenak egitea.
AC.7.11.3.- 
Silizearen eraginpean lan egiten duten langileen osasuna zaintzeko protokoloa
berrikustea, meatzaritzakoak ez diren enpresetako langileena barne, eta lan egin
osteko osasunaren zaintzarako programa baten aukera aztertzea.
AC.7.12.- Produktu fitosanitarioak modu seguruan erabiltzeko gida bat hedatzea.
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3. ARDATZA

LAPen KUDEAKETA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.8.1.- L
 aneko ekipamendua ordezteko RENOVE programa SPRIrekin elkarlanean garatzea.
• Programaren bidez eskuratutako makinen eta ekipamenduen segurtasun-baldintzen mantentzelanaren jarraipena egitea enpresa onuradun batzuetan, ekipamendu eta makina horien egoera
baloratzeko.

08
LAN-BALDINTZEN
HOBEKUNTZA

AC.8.2.- S
 ektore soziosanitarioko arrisku ergonomikoei buruzko kanpaina bat diseinatzea eta gauzatzea,
zehazki, adinekoen zaintzan diharduten enpresa pribatu eta itunduetakoetan.
AC.8.3.- Zaharren egoitzetako langileen arrisku ergonomikoei buruzko proiektu bat garatzea (Ergozaintza).
AC.8.4.- Bi talka-kanpaina diseinatzea eta abian jartzea:
• A taldea – Hiru baldintza hauek betetzen dituzten enpresak:
• Ezbehar-tasa sektoreko batez besteko tasaren halako bi baino handiagoa izatea.
• 10 langile edo gehiago edukitzea.
• Aurreko urtean 4 istripu baino gehiago jakinarazi izana.
• Grupo B - Hiru baldintza hauek betetzen dituzten enpresak:
• Ezbehar-tasa sektoreko batez besteko tasa baino handiagoa, baina halako bi baino
txikiagoa izatea.
• 10 langile edo gehiago edukitzea.
• Aurreko urtean 25 istripu baino gehiago gertatu izana.
.
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3. ARDATZA

LAPen KUDEAKETA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.9.1.- Bide-segurtasunaren kultura sustatzea lan-alorrean, eta bide-istripuen arriskua murrizten lagunduko
duten jarduerak garatzeko erreferentziako tresna baliagarriak identifikatzea eta prestatzea.
AC.9.2.- Laneko arriskuen prebentzioa sustatzea errepideen mantentze-lanetako jardueretan:
• Lantoki ireki berrietan bisitak egitea, autobideen kudeatzaileekin eta foru-aldundietako ordezkariekin
batera.
•
Sektorea eta beren problematika ezagutzea, etorkizunean gida bat prestatzeko bide-azpiegituren
eraikuntzarako eta mantentze-lanetarako.
AC.9.3.- Itsasbazterreko arrantzan aritzen diren EAEko itsasontzi eta armadoreak bisitatzeko kanpaina bat
garatzea, AZTIrekin elkarlanean.

09
LAP-A KUDEAKETAN
TXERTA DADIN
BULTZATZEA

AC.9.4.- N
 ekazaritzako sasoikako lanari buruzko urteroko kanpaina garatzea Arabako lurralde historikoan,
EAEko Erakundearteko Mahaiak 2013-2016 aldirako prestatutako Sasoikako Lanaren Arretarako III. Plan
Integralari jarraituz.
AC.9.5.- B
 asogintzako jarduerak egiten dituzten enpresetan laneko arriskuen prebentzioa ezar dadin sustatzea:
• Ustiategi berrietan eta basogintzako teknikak erabiltzen dituzten enpresetan bisitak egitea
• Arriskuen prebentzioa sustatzea nekazaritza eta basogintzako lanetarako traktorearen erabileran.
AC.9.6.- Abeltzaintzaren sektorean laneko arriskuen prebentzioa sustatzeko kanpaina bat egitea.
AC.9.7.- Ardoa eta txakolina ekoizten duten enpresetan (ardo-egileak) bisita-kanpaina bat egitea.
• Datuak biltzeko fitxa bat diseinatzea, bisiten estatistikak erabili ahal izateko.
•
Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategientzako aholkuak eta jardunbide egokiak jasoko dituen
materiala idaztea.
AC.9.8.- ITSASPREBEN eta NEKAPREBEN planetan aurreikusitako baterako jardueren estrategiak garatzea,
nekazaritzaren eta arrantzaren alorrean eskumena duten sailekin eta beste erakunde batzuekin batera.
•
Sailartekoen harremanei berriro ekitea, planak suspertzeko eta lehen sektorean jarduera-ildo
estrategikoak abian jartzeko.
AC.9.9.- E
 npresa txiki eta ertainen eta mikroenpresen kudeaketan prebentzioa txerta dadin sustatzeko aukerak
aztertzea, prebentzio-jarduera nork bere baliabideekin bere gain hartuta. Baterako ekimenak kasuan
kasuko sektoreko elkarteekin, mankomunitateekin, etab.
AC.9.10.- S
 egurtasun eta osasunaren alorrean indarrean dauden arauak mikroenpresetan eta enpresa txikietan
hobeto aplika ditzaten azterketa egitea, estrategia efikaz eta efizienteak abian jartzeko (Europako
Estrategiako 4.2 helburuaren ildoan).
AC.9.11.- E
 npresetako eta erakundeetako prebentzio-kudeaketan genero-ikuspegia kontuan har dezaten
jarraibideak prestatzea eta hedatzea.
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4. ARDATZA

HERRI ADMINISTRAZIOAK

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.10.1.- Trafiko Zuzendaritzarekin elkarlanean aritzea, laneko bide-istripuei buruz enpresak eta prebentziozerbitzuak sentsibilizatzeko.
AC.10.2.- 2
 015-2020 aldiko Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategiaren jarraipena egiten
laguntzea eta ebaluazioa egitea.
AC.10.3.- Organo eskudunekin lankidetzako jarduerak garatzea, xede izanik herri-lanetan eta azpiegitura
handiko lanetan laneko arriskuen prebentzioa txerta dadin.
AC.10.4.- O
 sasun Sailarekin lankidetzan aritzea, Osalanen Kudeaketa Planeko zenbait jarduera garatze
aldera oinarrizko irizpideak ezartzeko eta arauak proposatzeko:
• Arauak garatzea.

10
ADMINISTRAZIOEN
ARTEKO
KOORDINAZIOA

• Lan-taldetan parte hartzea.
• Gaixotasun profesionalen susmoak.
• Euskadiko Osasun Plana.
AC.10.5.- E
 makunderekin eta Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzarekin erakundeen arteko akordio bat
sinatzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia kontuan har dadin bultzatzea xede duten ekintzak batera garatzeko.
• Etxeko langileen eskubideak bermatzeko, eta bizi-, lan- eta osasun-baldintzak hobetzeko
jarduera-plana.
AC.10.6.- L
 an-, osasun- eta justizia-agintaritzek eta lan-ikuskaritzak egiten dituzten laguntza teknikoko
eskaerei erantzutea.
AC.10.7.- Interes orokorreko portuetan laneko arriskuen prebentzioa sustatzea.
AC.10.8.- 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin lankidetzan aritzea, fabrikatzaileek,
inportatzaileek eta merkaturatzaileek Makinen Segurtasunari buruzko Direktiba betetzen duten
kontrolatzeko, horretarako dagoen protokoloari jarraituz.
AC.10.9.- Amiantodun materiala kentzeko lan-planen kontrola egitea, lan-agintaritzak hala eskatzen badu.
• Gai berriei buruzko koordinazioa finkatzea lan-agintaritzarekin eta laneko eta gizarte-segurantzako
ikuskatzailetzarekin, 396/2006 Errege Dekretuaren eremuaren barruan.
AC.10.10.- K
 anpoko prebentzio-zerbitzuek egiaztapen-baldintzak betetzen dituztela kontrolatzea eta
prebentzio-zerbitzu mankomunatuak eratzea, lan-agintaritzak hala eskatzen badu.
AC.10.11.- Eskumenak baliatzea, prebentzio-zerbitzuen baimen sanitario eta kontrolari dagokionez.
AC.10.12.- Laneko osasun-unitatearen inguruan Osalanek jasotzen dituen salaketei erantzutea, prebentziozerbitzuen gaineko osasun-agintaritza den aldetik.
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4. ARDATZA

HERRI ADMINISTRAZIOAK

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK
AC.11.1.- Lankidetzan aritzea Administrazioaren erakunde eta organismoekin, laneko arriskuen prebentzioa
lantzeko haietan.
• Laneko arriskuen prebentzioaren monitorizazioa, EAEko Administrazio Orokorreko sailetan.
• Laneko arriskuen prebentziorako jarduerak ebaluatzea udaletxeetan.
AC.11.2.- Amiantodun materialen tratamenduari eta kudeaketari buruzko aholkuak ematea udaletxeei.
• Amiantoaren inguruko sentsibilizazio-kanpaina bat garatzea administrazio publikoetan, eta bereziki
udaletxeetan.
• Amiantoaren tratamenduari buruzko tailerrak antolatzea, udaletako teknikariekin.

11
ERAKUNDEEN
ARTEKO LANKIDETZA

• Orain arte egindako udal-inbentarioak biltzea, EUDELen bidez, eta beste udaletxeetan ere gauza bera
egin dezaten sustatzea.
AC.11.3.- Enpresa-jardueren koordinazioa hobea izan dadin bultzatzea Administrazioan.
AC.11.4.- S
 AFERA–ERANET (Industriako segurtasunerako ikerketa-sare europarraren koordinazioa hazkunde
iraunkorra eta adimentsua lortzeko) proiektuan parte hartzea.
AC.11.5.- Interesgarritzat hartutako erakundeen arteko batzordetan parte hartzea.
AC.11.6.1.- 
Arrantzaren sektoreko osasun-zaintzari buruzko
hiru gidak batzen dituen dokumentua eta arriskuen
ebaluazioa hedatzea.

AC.11.6.- L
 ankidetzan aritzea
Kantauriko itsasertzeko
laneko segurtasun eta
osasuneko institutuekin.
CANO proiektua.

AC.11.6.2.- Lankidetza nekazaritza eta abeltzaintzaren esparrura
zabaltzea, eta, horretarako, baterako proiektuak
diseinatzea.

AC.11.7.- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin (GSIN) lankidetzan aritzea, desgaitasunen baloraziotaldeetan parte hartuta.
AC.11.8.- G
 izarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin sinatutako amiantoaren akordioa garatzea eta haren
jarraipena egitea.
• Horri buruzko informazioa helaraztea batzordekideak.
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4. ARDATZA

HERRI ADMINISTRAZIOAK
JARDUERAK

JARDUERA-ARLOA

AC.12.1.- 2
 017-2018 eperako Osalanen Kudeaketa Plana prestatzea eta zabaltzea, planaren jarraipena eta
ebaluazioa egitea, eta emaitzak jardueren memorian argitaratzea.
AC.12.2.- Dokumentuak eta artxibategia kudeatzeko sistema bat ezartzea.
AC.12.3.- Aurrekontuaren betetze-mailaren jarraipena egitea.

12
OSALANEN
ZERBITZUAK ETA
PROZESUAK

AC.12.4.- O
 salanen aholkularitza eta laguntza teknikoaren zerbitzua hobetzea.
•	Osalanek jasotzen dituen laneko arriskuen prebentzioari buruzko
kontsultei erantzuteko sistema protokolizatua garatzea, eta erabiltzaileen
artean zabaltzea.
AC.12.5.- Prozesuen ezaugarriak zehaztea eta prozedurak sortzea.
AC.12.6.- F
 inkatu diren adierazleak oinarri hartuta (ikusi AC.3.1) aginte-taula bat
ezartzea, Osalanen arloetako jarduera monitorizatzeko.
AC.12.7.- O
 salanen barruko komunikazioa hobetzea eta, horretarako, tresna
informatiko bat garatzea.
AC.12.8.- Osalanen kanpo komunikazioko estrategia zehaztea.
AC.12.9.- Sistemen plana osatzen duten aplikazioak ezartzea.
Eusko
Jaurlaritzaren
kudeaketa publiko
aurreratuko
AURRERABIDE
eredua ezartzea
Osalanen.

AC.12.10.- D
 atuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren betetze-maila aztertzea 2018an.
AC.12.11.- Higieneko Laborategia baliatuz zerbitzuak eskaintzea:
• Neurketa analitikoak.
• Irakaskuntzako eta ikerketako egitekoak laneko higienearen inguruan.
AC.12.12.- Barruko prestakuntza sustatzeko ekimenak garatzea, HAEE-IVAPekin elkarlanean.
• GRADE metodoari buruzko barne-ikastaro bat egitea, ebidentzia zientifikoak oinarri dituzten
gomendioak prestatzeko zuzendariordetza teknikoko langileentzat.
AC.12.13.- Berdintasunerako politikekin lotuta Osalani buruzko diagnostikoa amaitu eta
ezagutzera eman.
AC.12.14.- Berdintasunerako teknikarien talde bat osatzea, funtzio hauetarako: Osalanen
Emakumeen
berdintasunerako politikak zeharka sustatu, eta Osalanen berdintasunaren
eta gizonen
inguruan planifikatutakoa kudeatu, gauzatu eta haren jarraipena egin.
berdintasunerako AC.12.15.- 
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken inguruan Osalanen
politikak garatzea
Legegintzaldiko Plana prestatzea, sailetako beste arlo batzuekin batera
laneko segurtasun
koordinazioan arituta.
eta osasunaren
AC.12.16.- Osalaneko langileak berdintasunaren gaiaren inguruan treba daitezen sustatzea,
eta, horretarako, ekintza positiboak gauzatzea eta ikastaroak antolatzea
alorrean.
(berdintasunari buruzkoak, komunikazio inklusiboari buruzkoa, etab.).
AC.12.17.- 2015-2020 aldiko Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia
generoaren ikuspegitik berrikustea, hurrengo estrategiari begira hobetu
beharreko arloak hautemateko.
AC.12.18.- Osalanen aurkezpen korporatiboaren bideo bat zabaltzea.
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OSALANEK 2017AN ANTOLATZEA AURREKISTEN DITUEN PRESTAKUNTZA-TAILERREN ETA –EKITALDIEN EGUTEGIA
EKITALDIA / JARDUNALDIA

AURREIKUSITAKO
DATA

TOKIA

VII. tailerra: Datuen Gutxieneko Multzoa

Otsailak 6, 7 eta 8

Osalanen lurralde-zentroak

Martxoak 28

BEC. Barakaldo

2016ko ikerketa-proiektuak

Apirilak 24

Osalan

Laneko Arriskuen Prebentzioaren Nazioarteko Eguna

Apirilak 28

Eusko Jaurlaritza

Tailerra: Gidatze profesionala eta lana

Maiatzak 3

Bilbo

Polizia nazionala eta osasun mentalari buruzko XII. jardunaldiak

Maiatzak 11 eta 12

Bilbo

5. Saf€ra sinposioa

Maiatzak 18 eta 19

Bilbo

Azpikontratazioa - Fitmaq 2017. Hitzaldiak / Communications. Azpikontratazioa eta jardueren koordinazioa

Ekainak 6, 7 eta 8

BEC. Barakaldo

Ekainak 9

Bilbo

Uztailak 20 eta 21

Donostia

Zehaztu gabe

Zehaztu gabe

Urriak 3

Zehaztu gabe

Azaroak 7

Zehaztu gabe

Amiantoa hautemateko eta modu seguruan kentzeko tailerra. Arauen bilakaera

Zehaztu gabe

Zehaztu gabe

Ergonomia-CENEA

Zehaztu gabe

Zehaztu gabe

Laneko Psikosoziologiari buruzko Osalanen VIII. jardunaldiak: laneko indarkeria

Azaroa

Zehaztu gabe

Genero-ikuspegia kontuan hartzea laneko segurtasun eta osasunean

Azaroa

Zehaztu gabe

Sinaval. Eurofishing.

Lan Medikuntzaren Euskadi-Akitania VII. jardunaldia
Laneko segurtasun eta osasunari buruzko Osalanen VII. udako ikastaroa. Gaia: Laneko
arriskuen prebentzioaren alorreko etorkizuneko erronkak
Produktu fitosanitarioen erabilera segurua
Tailerra: Adinaren araberako funtzioa eta osasunaren egoera lanean
Tailerra:Txertoa lan-ingurunean

OHARRA: Egutegia behin-behinekoa da; data eta tokia alda daitezke.

Laneko medikuntzarekin / erizaintzarekin zerikusia duten ekitaldiak.
Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileentzat bakarrik dira.
Espezialitate teknikoekin zerikusia duten ekitaldiak.
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ERANSKINAK

1. ERANSKINA:

OSALAN ZIFRATAN (2016)

2. ERANSKINA:

2016KO JARDUNALDI TEKNIKOAK ETA EKITALDIAK

3. ERANSKINA:	OSALANEK 2016EAN ANTOLATUTAKO JARDUERETAN
ETA EKITALDIETAN PARTE HARTU DUTEN ENPRESEN,
ERAKUNDEEN ETA ELKARTEEN ZERRENDA
4. ERANSKINA:	OSALANEN PARTE-HARTZEA HAINBAT ERAKUNDEK
ANTOLATUTAKO EKITALDITAN. 2016. URTEA
5. ERANSKINA:

OSALANEK 2016AN ARGITARATUTAKO LANAK

6. ERANSKINA:	OSALANEK PARTE HARTZEN DUEN FORO ETA LANTALDEEN
ZERRENDA
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ERANSKINA

OSALAN ZIFRATAN

AC.2.1 – WEBGUNEARI BURUZKO DATUAK - ZIRKULAZIOA
Ekitaldia

Saioak

Erabiltzaileak

Ikusitako
orriak

2016

240.489

180.207

498.496

2015.
urtearekiko
aldea

%23,5

25,3

%12,9

Orriak/
saio

Bisita
berriak
(%tan)

Saioaren
batez
besteko
iraupena

2, 07

%74.09

2:09

%61.52

% 7,72

%-7,14

%8,52

%1,05

Errebotearen
ehunekoa

AC.3.4. GP-EN SUSMOEN JAKINARAZPENAK, LURRALDE ETA JATORRIAREN ARABERA. EAE, 2015-2016
2016. urtea

2015. urtea

Prebentziozerbitzuak

Osakidetza

Guztira

Prebentziozerbitzuak

Osakidetza

Guztira

Araba

91

27

118

95

15

110

Bizkaia

184

105

289

239

44

283

Gipuzkoa

166

14

180

179

13

192

EAE guztira

441

146

587

513

72

585
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1.

ERANSKINA

OSALANEN
KOPURUAK 2016EAN

AC.3.5.- IKERTUTAKO ISTRIPUAK
Gipuzkoa
I.
Traumatikoak
Hilgarriak

Larriak / Oso
larriak

1

Traumatikoak

18

Eztraumatikoak

1

5

S.

I.

C.

P.

S.

1

1

2

3

2

2

2

5

1

1

6

1

3

7

7

13

4

14

17

1

3

1
17

5

Araba

P.

Eztraumatikoak

Anitzak
Arinak

C.

Bizkaia
I.

C.

P.

1

GUZTIRA

S.
1

14
16

2

3

5

98
5

1
5

GUZTIRA

26

3

7

30

3

1

1

3

18

115
249
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1.

ERANSKINA

OSALANEN
KOPURUAK 2016EAN

AC.3.6.- LANAREKIN LOTURA DUTEN IKERTUTAKO GAIXOTASUNAK
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

GUZTIRA

Egindako ikerlanen kopurua

34

129

91

254

Jaulkitako txostenen kopurua

29

99

76

204

Amiantoa

17

59

71

147

Gai kimikoak

3

11

2

16

Gai fisikoak

1

3

0

4

Gai biologikoak

3

12

3

18

Ergonomia eta
psikosoziologia

5

14

0

19

Arrisku-mota
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1.

ERANSKINA

OSALANEN
KOPURUAK 2016EAN

AC.5.2.- PREBENTZIO-ZERBITZUETAKO LANGILEENTZAKO PRESTAKUNTZA
ANTOLATUTAKO EKITALDI ZIENTIFIKOAK

Kopurua

Parte-hartzaileak

Lunbalgiaren maneiua lanean

3

100

LME Kongresua 2016

3

100

Tailerra: Haurdunaldia eta lana

2

137

Emakumezko langileen bularreko minbizia

1

78

Jardunaldia: Datuen Gutxieneko Multzoa aurkezteko saioa

1

169

Tailerra: Datuen Gutxieneko Multzoa (DGM), 1. zatia

3

80

Jardunaldia: Laneko minbizia

1

116

GUZTIRA

14

780
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1.

ERANSKINA

OSALANEN
KOPURUAK 2016EAN

AC.5.6.- PREBENTZIOKO ORDEZKARIEN PRESTAKUNTZA
TREBATUTAKO LANGILEAK
ARAUEN INGURUAN

TEKNIKOA

ZENBATEKOA
GUZTIRA
€

ARABA

116

177

€ 38.826

BIZKAIA

467

356

€ 87.318

GIPUZKOA

299

339

€ 82.539

GUZTIRA

882

872

€ 208.683

AC.2.4.- ARRISKU PSIKOSOZIALEI BURUZKO 6 TAILER ESPEZIFIKO ANTOLATU DIRA
ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

44 PARTE-HARTZAILE

69 PARTE-HARTZAILE

32 PARTE-HARTZAILE
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1.

ERANSKINA

OSALANEN
KOPURUAK 2016EAN

AC.6.6.- BISITATUTAKO LANTOKI IREKI BERRIEN KOPURUA, SEKTORE ETA LURRALDE
HISTORIKOAREN ARABERA
LURRALDEA

LEHEN SEKTOREA

INDUSTRIA

ZERBITZUAK

Araba

7

19

45

Bizkaia

0

27

41

Gipuzkoa

6

22

68

GUZTIRA

13

68

154
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1.

ERANSKINA

OSALANEN
KOPURUAK 2016EAN

BISITATUTAKO LANTOKIAK OSALANEN KANPAINETAN. EAE

ERAIKUNTZAREN SEKTOREA

1.681 obra bisitatu dira
Fatxada- eta teilatu-konponketako 450
obra bisitatu dira

ARRISKU KIMIKOA

21 tindategi bisitatu dira

ARRISKU PSIKOSOZIALAK

90 enpresa bisitatu dira

ARRANTZAREN SEKTOREA

27 bisita egin dira (itsasbazterreko
itsasontziak)

SASOIKAKO LANARI BURUZKO KANPAINA ARABAKO
LURRALDE HISTORIKOAN

17 bisita egin dira

LORAZAINTZA-BASOGINTZA

11 bisita egin dira

ERREPIDEEN MANTENTZE-LANA

24 bisita egin dira
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AC.7.7.- AMIANTOAREN ERAGINPEAN LAN EGIN AHAL IZAN DUTEN LANGILEEN FITXATEGIAREN KUDEAKETA 2016
Fitxategian sartutako kasuak: 315 lagun
• JARDUNEKOAK: 16
• P. JARDUNEKOAK: 61
• LAN EGIN OSTEKO PERTSONAK: 238
Lan egin osteko zaintzaren izapidetzea: 254
•
•
•
•
•

IZAPIDETZEN: 44
OSAKIDETZAREN ZAINTZA: 107
BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUETAKO ZAINTZA: 4
Baimenik ez: 48
Helbide ezezaguna: 51

AC.8.1. –MEP ETA RENOVE PROGRAMAK
MEP eta RENOVE planen (2014-2016) esparruan 2016an bisitatutako enpresen kopurua: 110
MEP eta RENOVE planen (2014-2016) esparruan 2016an ikuskatutako ekipamenduen kopurua: 152
• Osalanek eskatuta, konpondutako ekipamenduen kopurua: 35
• Aldeko txostena egin zaien ekipamenduen kopurua: 149
Txatarraren inguruko jarraipena egiteko bisitatutako enpresen kopurua: 33
Txatarraren inguruko jarraipena egiteko ikuskatutako ekipamenduen kopurua: 35
Akatsik gabeko ekipamenduak, guztira: 30
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AC.10.3.- HERRI-LANEN ETA AZPIEGITURA HANDIEN OBRETAN LAP-AREN JARRAIPENA EGITEKO BATZORDEA
Herri-lanen jarraipenerako lurralde-batzordeek 5 bilera egin dituzte.
Herri-lanen jarraipenerako 36 bisita egin dira.
• Bizkaia: 13
• Gipuzkoa: 23

2 bilera Bilboko Portuko Obren Batzordeak
2 bisita berezi Bilboko portuko obretan

AC.10.9.- AMIANTOAK KUTSATUTAKO MATERIALA KENTZEKO XEDEX, EAE-N AURKEZTUTAKO LAN-PLANEN
KONTROLA. 2016. URTEA
AURKEZTUTAKO PLANEN KOPURUA

600

ESPEZIFIKOAK

421

OROKORRAK

24

ONDOZ ONDOKOAK

155

LAN-PLANA AURKEZTU DUTEN ENPRESEN KOPURUA

55

ONARTUTAKO PLANEN KOPURUA

540

ESPEZIFIKOAK

380

OROKORRAK

17

ONDOZ ONDOKOAK

143

EGINDAKO BISITEN KOPURUA

426

TXOSTENA EGIN AURRETIK

209

EGIAZTATZEKOAK

217
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AC.10.6.- LAN-, OSASUN- ETA JUSTIZIA-AGINTARITZEK LAGUNTZA TEKNIKOA ESKATZEKO EGINDAKO ESKAERAK.
2016. URTEA
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

GUZTIRA

Jasotako eskaeren kopurua

40

211

171

422

Egindako txostenen kopurua

26

241

142

409

AC.10.11.- PREBENTZIO-ZERBITZUEN BAIMEN SANITARIOKO ETA KONTROLEKO ESKUMENAK

Instalazio eta funtzionamenduko osasun-baimenak
emateko, bai eta instalazioak aldatu, berritu eta
kentzekoak ere.

Osasun-baimenak ematearekin, eta instalazioak aldatu,
berritu eta kentzekoekin lotutako prozeduren inguruko
ofiziozko jardunak

Laguntzari edo azpikontratazioari buruzko espedienteak

Farmazia-prestazioak
Auditoriak

SPP

SPA

Jasotako eskaeren kopurua

42

94

Egindako txostenen kopurua

23

74

Egindako errekerimenduen
kopurua

23

60

Hasitakoen kopurua

22

58

16

47

21

49

Egindako txostenen kopurua
Egindako errekerimenduen
kopurua
Laguntza-eskarien kopurua

5

Egindako txostenen kopurua

6

Egindako errekerimenduen
kopurua

2

Azpikontratazio-eskaeren
kopurua

3

Egindako txostenen kopurua

2

Egindako errekerimenduen
kopurua

1

Eskaerak prozesatu dira

8

Jasotako eskaeren kopurua

0

Egindako txostenen kopurua

0
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AC.10.14.- OSALANEK JASOTAKO SALAKETEN KOPURUA, PREBENTZIO-ZERBITZUEN GAINEKO OSASUNAGINTARITZA DEN ALDETIK. 2016. URTEA
Salaketak, osasun-agintaritza

7

Ofiziozko jardunak

4

Txostenak

11

Aktak

9

Zehapen-espedienteak

3

AC.12.11.- OSALANEN INDUSTRIA-HIGIENEKO LABORATEGIAREN ZERBITZUAK
TXOSTENAK

ERABAKIAK

OSALANENTZAT EGINDAKOEN KOPURUA

42

356

KANPOKOENTZAT EGINDAKOEN KOPURUA

284

2.272

GUZTIRA

326

2.628

FAKTURAZIOA

€ 26.635

ANALISIAK ESKATU DITUZTEN PREBENTZIO-ZERBITZUEN KOPURUA

75
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AC.12.12.- OSALANEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA
Osalaneko langileek 25 ikastarotan hartu dute parte.

Osalaneko langileak prestakuntza ikastaroetara.
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2016KO JARDUNALDI
TEKNIKOAK ETA EKITALDIAK

EKITALDIA / JARDUNALDIA

AURREIKUSITAKO DATA

TOKIA

Urtarrilak 13, 20 eta 27

Osalanen lurralde-zentroak

Langile autonomoen laneko arriskuak (gidak aurkeztea eta PLABrekin hitzarmena
sinatzea)

Urtarrilak 29

Eusko Jaurlaritza, Bilbo

2014-2015ean Osalanek diruz lagundutako bost ikerketa-proiektu onenen aurkezpena

Apirilak 29

Eusko Jaurlaritza, Bilbo

Tailerra: Makineria, araudia eta laneko segurtasuna

Maiatzak 6

Eusko Jaurlaritza, Bilbo

Laneko arriskuen prebentzioaren kultura: hezkuntza-eremua. ADI. Lea-Artibai
Lanbide Heziketa. Gabonetako haur-parkea

Maiatzak 13

Bilboko Itsas Museoa

PLAB. Garraioen gida

Maiatzak 20

Eusko Jaurlaritza, Bilbo

Maiatzak 25 eta 26

Bilbo eta Donostia

Emakumezko langileen bularreko minbizia

Ekainak 3

Miramar jauregia, Donostia

Tailerra: Azpikontratazioa eta koordinazioa industriaren sektorean

Ekainak 17

Eusko Jaurlaritza, Bilbo

Tailerra: Lehen sektorean laneko arriskuen prebentzioa zabaltzea

Ekainak 30 eta uztailak 1

Euskalduna jauregia, Bilbo

Laneko segurtasun eta osasunari buruzko Osalanen VI. udako ikastaroa. Gaia:
Arrisku psikosozialak

Uztailak 6

Miramar jauregia, Donostia

Laneko arriskuen prebentzioaren erronkak: teknologia berriek, prozedurek eta
produktuek eragindako arrisku-faktore berriak

Irailak 23

Bilboko Itsas Museoa

Tailerra: Lunbalgiaren maneiua lanean

Tailerra: Haurdunaldia eta lana

Proiektu-aurkezpena.

Laneko Arriskuen Prebentzioaren kultura sustatzea
hezkuntza-eremuan.
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Laneko medikuntzarekin / erizaintzarekin zerikusia duten ekitaldiak.

2016EKO EKITALDIKO JARDUNALDI
TEKNIKOAK ETA EKITALDIAK

Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileentzat bakarrik dira.
Espezialitate teknikoekin zerikusia duten ekitaldiak.

EKITALDIA / JARDUNALDIA

AURREIKUSITAKO DATA

TOKIA

Jardunaldia: Datuen Gutxieneko Multzoaren aurkezpena

Irailak 30

Euskalduna jauregia A3, Bilbo

Segurbide proiektua. Trafiko Zuzendaritza-Osalan

Urriak 17

Eusko Jaurlaritza, Bilbo

Urriak 17 - 19

Osalanen lurralde-zentroak

Urriak 24 eta 25

Euskalduna jauregia A3, Bilbo

Azaroak 4

Donostia

Azaroak 17 eta 18

Zientzia Museoa, Donostia

Azaroak 24

Bizkaia Aretoa, Bilbo

Azaroak 28 eta 29

Bilboko Itsas Museoa

Abenduak 14

Eusko Jaurlaritza. Bilbo

VI. tailerra: Datuen Gutxieneko Multzoa: kalteak jakinaraztea
Tailer-jardunaldia: Eraikuntza-obren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa
integratzea
Tailerra: Lana pertsonari egokitzea Adinean aurrera egin duten pertsonen
problematika.
Laneko minbizia
Laneko Psikosoziologiari buruzko Osalanen VII. jardunaldiak: laneko indarkeria
Arrantza-sektoreko laneko arriskuen prebentzioari buruzko laburpenaren
aurkezpena. Laneko arriskuen prebentzioa portuko instalazioetan
Ergozaintza II

Laneko Psikosoziologiari buruzko VII. Jardunaldiak.

Eraikuntzaren sektoreko laneko arriskuen
prebentzioari buruzko II biltzarra.
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ABB Ring Motors Spain, S.L.

Artxanda bass sl

Bahía de Bizkaia Gas S.l

Acciona

Asem V.C., S.L.

Balapama S.L.

Aceralava

Asepeyo

Basalan

Aceros Inoxidables Olarra S.A.

Aserme

Bategin, S.L.P.

Adam Foods

Askora

Batz, S. Coop.

Adecco

ASPY Prevención, SLU

BBVA

Adif

ATR

Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L.

Administración de Fincas Arrate

Atusa

Beltrán Ascensores y Montacargas, SL

Administración General del Estado

AUBIDE

Bengoa Merino C.B.

Adpreven

Autoridad Portuaria de Bilbao

Bermeoko Udala

AENA Aeropuerto de San Sebastián

Autoridad Portuaria de Pasaia

Betek Industria Segurtasuna, S.L.

Afianza

Autoridad Portuaria de Valencia

Bidelan Gipuzkoako Autobideak S.A.

Afore Promociones S.L.

Ayuntamiento Amorebieta

Bigali Servicios Técnicos

AJPre

Ayuntamiento de Barakaldo

Bilboestiba

Albacora S.A.

Ayuntamiento de Bilbao

Bizkaia Facility Management

Albide, SL

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Bridgestone Hispania, S.A.

Alestis Aerospace

Ayuntamiento de Donostia

Bunge Ibérica

Almuartek

Ayuntamiento de Errenteria

C.A.F., S.A.

Altuna y Uría S.A.

Ayuntamiento de Etxebarri

C.I.F.P. Emilio Campuzano L.H.I.I.

Andamios Inox

Ayuntamiento de Getxo

Campezo Obras y Servicios, S.A.

Ansme

Ayuntamiento de Gorliz

Capitanía Marítima de Pasaia

Aparejalo Sostenible

Ayuntamiento de Portugalete

Capresa

APB

Ayuntamiento de Santurtzi

Cei Servicio de Prevención, S.L.U.

Applus Norcontrol, S.L.U.

Ayuntamiento de Sestao

Cenforpre

Aramar Estudio

Ayuntamiento de Siero

Centro de Estudios Almi

ArcelorMittall Olaberria

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Centro Formación Somorrostro

Armeria Eskola

Azti

Centro Médico Aiala, S.L.

Artaza Torre Sustapenak, S.L.

B10 Sistemas

Centro Nacional Verificación de Maquinaria
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Cepa Ignacio Zuloaga

D.I. Ensa, S.L.

Eurotox

CFP Servicio de Prevención, S.L.

Danobatgroup S. Coop.

Euskal Trenbide Sarea

CIC biomaGUNE

Daryat, s.l.

Euskaltel

Cidark System, S.L.

Dbus, S.A.

Eusko Jaurlaritza

CIFP Construcción LHII

Debagoieneko Mankomunitatea

Euskontrol, S.A.

Cikautxo, S.Coop.

Delta Seguridad

Euskotren

Cimentaciones Abando, S.A.

DHL Supply Chain, S.L.U

Exbasa Obras y Servicios

Clínica Olabarri

Diputación Foral de Alava

Excavaciones Fermín Osés, S.L.

Clínica Universidad de Navarra

Diputación Foral de Bizkaia

Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.

Cogniland S.A.

Diputación Foral de Gipuzkoa

Exkal

Colaborador CSI y J&L

Division de Ingenieria y Servicios, s.coop

Fagor

Colegio Administradores Fincas de Bizkaia

Dragados S.A.

FCC, S.A.

Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa

Eberest

Ferrovial Agromán, S.A.

Ecofibras Aranguren, S.L.

Flexix S.A.

Colegio Profesional de Graduados en Ingeniería
e Ingenieros Técnicos Industriales

Edesa Industrial (Fagor)

Mutua Fremap

Edex

Fullmark by Risk XXI

Colegio Zabalburu

EDV Consultor

Fundicones Fumbarri Durango

Compañía de Remolcadores Ibaizabal, S.A

EHU/UPV

G+D arkitektura

Conseur 2000

Einber Prevenalia S.L.

Gailur Taldea Eraikuntzak S.L.

Consorcio de aguas

EIPE

Gainsa, S.L.

Construcciones Amenabar, SA

EITB

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

Construcciones Balzola, S.A

El Corte Inglés, S.A.

Garbialdi (hospital de cruces)

Construcciones Legasko, S.L.

Elay, S.L.

Gasmedi

Construcciones Mariezcurrena S.L.

Elgoibarko Udala

Gehilan 2000, S.L.

Construcciones Navales del Norte, S.L.

Enkargest 2013

Gerdau GSE

Construcciones Olabarri

Enusa Industrias Avanzadas S.A.

Gerencia de Riesgos Marítimos

Copreci, S.Coop.

Epa Ignacio Zuloaga

GES Global Energy Services Siemsa SAV

Correos y Telégrafos, S.A.

Eptisa-Cinsa

Gesinor Servicio de Prevención

CPES Fernando

Eroski, S.Coop.

Gestamp Bizkaia, S.A

CSP Coordinación de Seguridad y Proyectos

Escuela Agraria de Derio

Getman

Cualtis S.L.U.

Escuela de la Conducta y Prevención, S.L.

Cycasa

Etxaniz Autoeskola

GHQ Servicios inmuebles instalaciones
y equipos De.L.
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GIG Grupoanalisis i Gestion Preventiva

OSALANEN 2016EKO JARDUERA ETA
EKITALDIETAN PARTE HARTU DUTEN ENPRESA,
ERAKUNDE ETA ANTOLAKUNDEEN ZERRENDA

Matrici

Gipuzkoako Osasun Publikoko Ordezkaritza

Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo (ICASST)

GKN Driveline

Instituto de la Construcción de Bizkaia

MB Arquitectura

Gobierno de Cantabria

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

MC-Prevención

Gobierno La Rioja

Interbiak

Mecanor Bravo

Grupo 2 A Gestión y Formación S.L.

Invema

Medical Prevención XXI, SL

Grupo Danobat, S. Coop.

Ipsum2014, S.L.

Medycsa

Grupo Ulma

Iraldo

Mercabilbao

Guardian Llodio Uno, S.L

Irsal CC.AA La Rioja

Mercedes-Benz España S.A.

Gureak

Isglobal

Metrobilbao, S.A.

H.H.I. Ignacio Zuloaga

Isolux Corsan

MGO BY Westfield, S.L.

Harrobia Ikastola

IVG Consulting

Michelín

Hays

Iza Obras y Promociones, S.A.

Miesa Servicios, S.L.

Hijos de Garay S.A.

JPG Arquitectura Técnica

Mirelena S.L.

Hospital Clinico BCN

Kantauri

Hospital Quiron Donostia

KPI Prevención

Mise-División de ingeniería
y servicios de Mondragón

Hospital U. Marqués de Valdecilla

KSB Itur/ Indaux

MLV, S.L.

Iberdrola

La Naval

Mutua Fraternida-Muprespa

IES Náutico Pesquero de Pasaia - Blas de Lezo

Laboral Kutxa

Mutua Montañesa

Ikerlan S.Coop.

Laboral Risk Prevención, S.L. (Laboral Group)

Mutualia

ikusi

Lan Mobel, S. Coop.

Natra Oñati y Hijos de Juan de Garay

IMQ Prevención, S.L.

Lanakoor

Nervacero S.A

Inbisa Construcción

Lantegi Batuak

Norbega. Coca Cola

Indra

Lasanaval OTN, S.L.

Novotec Consultores

INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH, S.A

Lea Artibai Ikastetxea

Oliver Gallego Abogados

Ingecor Estudios y Coordinaciones S.L.

Lurgoien

Ondoan AyC S.L.U.

Ingeniería Artaza

Maier S. Coop.

Onkologikoa

Ingeteam Power Technology, S.A.

Makilezzo,S.L

Onsite Formación, S.L.

Inithealth

Mapsa S. Coop.

Orión Demolición Técnica, S.L.

Inspección de Trabajo

MARCH JLT

Orkli, S.Coop.

INSS

MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U.

Ormazabal Distribución Primaria, S.L.U.
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Orona S. Coop.

Residencia Municipal de Getxo

Talleres Ondozabal, S.L.

Osakidetza

Resipel 2000

Tecesla, S.L.

Osalan

S.A. de Obras y Servicios Copasa

Telefónica de España SAU

Osarten Koop.E.

Sacyl- SPRL

Transbisa

Pascual Churruca, S.A

Saica Natur

Tubacex Tubos Inoxidables, SAU

Patentes Talgo

Saitec

Tubos Reunidos Industrial SLU

People Innova

Salesianos Deusto

Typsa

Peripreven

Sanidad

Ulahi, S.A.U.

Petronor

Sanitas Residencial Barakaldo

Unipresalud

PG Prvención S.L.

Santa Ana de Bolueta Grinding Media

Universidad de Navarra

Plan2 Organizaciones Saludables

Sapa Operaciones

Upta-Euskadi

Plataformas Daryat S.L.

Sasoitu

Urko Servicios de Prevención S.Coop.

Polictécnico Easo

Sasyma

Urola Kostako Udal Elkartea

Praktka safe solutions

SC Albide, S.L.

Urssa S Coop.

Prebendi Consulting, S.L.

Segurlan Prebentzioa S.L.

UTE Elejalde

Precoin Prevención S.L.

Seguros Lagunaro

UTE Hirualde 2016

Premank SPA, S.L.

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

UTE Larrialdiak Eulen RTSU 2014

Premap Seguridad y Salud

Sermeman

UTE LV RSU Vitoria-Gasteiz

Prevemont, Sociedad de Prevencion, S.L.

Servasco prevencion de riesgos laborales

UTE-GSR Televida

prevencilan

Servicio de Prevención Gobierno de La Rioja

Valora Prevención

PREVENOR PREVENCION RIESGOS
LABORALES

SGS Tecnos, S.A.

Vicinay Sestao

SICE

Vicrila, S.A.

Previtasa, S.L.

Sick

Visesa

Previtek

SIEMSA – FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA

Viveros Pagola, S.L.

Productos Tubulares

SNA Europe

Wartsila Ibérica, S.A.

Pronor, SL

Sociedad Explotadora Autovía Gerediaga, S.L.

Xabier Cuesta Aguirresarobe, S.L.

Protón Electrónica SLU

Solutia

Zabalgarbi, S.A.

Prysma

Spice Ayra Cardan

Zamakoa S.A.

Rectificadora Megamotor

Spril S.l.

Zardoya-Otis

Rehabilitaciones Bizkaiben

SSTours

Zehark Studio, S.L

Renfe

Subdireccion de Salud Pública de Bizkaia

Zumaia Autoeskola

Residencia Miranda

T.P. Gureak

Zyur Koordinaketak
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GIZARTE ERAGILEAK ETA ELKARTEAK
Aspaldiko Fundazioa
AZTI Fundazioa
Euskal Herriko Eraikuntzaren lan Fundazioa
San Prudencio Fundazioa
Lantegi Batuak Fundazioa
Tecnalia Fundazioa
Tekniker (IK4-TEKNIKER)Fundazioa
Confebask
ELA Sindikatua
LAB sindikatua
LSB-USO sindikatua
Matia Fundazioa
CC.OO. Euskadi
Er.N.E Sindikatua
FeS-UGT Euskadi
Fica-ugt sindikatua
FITAG-UGT Euskadi sindikatua
Koopera Gizarte Soziala s. koop.
SEA
Steilas
T4 Elkartea
Caritas Diocesana de Bilbao
Metaleko Lantegien Bizkaiko Federakuntza
Euskal Herriko Itsas Foroa
SATSE sindikatua
Ascobi-Bieba: SPM Beitu
Asviamie
Gorabide
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OSALANEN PARTE-HARTZEA HAINBAT
ERAKUNDEK ANTOLATUTAKO
EKITALDITAN. 2016. URTEA.

EKITALDIA

ANTOLATZAILEA

DATA

TOKIA

ASPA Euskadi jardunaldia. EAEn osasuna zaintzeko Osalanen irizpideak

ASPA Euskadi

Urtarrilak 14

Bilbo

Amiantoaren inguruko protokoloaren aurkezpena, lan egin osteko EAEko herritarrei dagokienez

SEPAR

Urtarrilak 26

Bilbo

Laneko Medikuntzako Kongresua: Zaintza Kolektiboaren Mahaia eta Prestakuntzaren Mahaia

SESMT

Otsailak 11-13

Madril

Osalan Emakunden aurkezteko jardunaldia

Emakunde

Otsailak 25

Gasteiz

Emakume langilearen egunaren inguruko jardunaldia Valentzian

Valentziako Generalitatea

Martxoak 8

Valentzia

MEDTRA erabiltzen dutenen XVIII. bilera

MEDTRA

Martxoak 11

Santander

Nekazaritza eta basogintzari buruzko ikastaroa

INSHT

Martxoak 14-16

Sevilla

Laneko erizaintzari buruzko jardunaldia. Eguneratzea

Bizkaiko Erizainen Elkargoa

Apirilak 5

Bilbo

SAFERA

SAFERA

Apirilak 11-14

Atenas (Grezia)

Osasuna zaindu: barruko giroaren kalitatearen garrantzia

AVECAI

Apirilak 15

Bilbo

Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua

Industria Saila - EJ

Apirilak 19

Gasteiz

Prevencilan: 20 urtez prebentzioan

Prevencilan

Apirilak 21

Donostia

Q-Epea

Euskalit

Maiatzak 19-20

Donostia

Itsas eta arrantzaren sektoreko segurtasunaren eta osasunaren inguruko Estatuko II. batzarra

INSHT

Maiatzak 24

Sevilla

Beste erakunde batzuek Osalanen partaidetzaz antolatutako jardunaldiak.
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EKITALDIA

ANTOLATZAILEA

DATA

TOKIA

Lantokietan osasuna prebenitzea, zaintzea eta sustatzea. Laneko wellnessa

Bilboko Portuko Agintaritza

Ekainak 10

Fundación Laboral San Prudencio fundazioaren sariak

FL San Prudencio

Ekainak 16

Gasteiz

BONUS sari-banaketa

Fraternidad Muprespa

Ekainak 17

Bilbo

EHUren masterraren hasiera-ekitaldia

EHU

Ekainak 29

EHU Leioa

Lan-alorreko prebentzioari eta ongizateari buruzko saioa-LABORALIA

INVASSAT

Irailak 27-29

Valentzia

Pertsonak, teknologia eta joerak: AEC – Osalan

AEC

Urriak 6

Bilbo

Laneko osasunaren kudeaketa eraldatzen

Osarten

Urriak 21

Arrasate

Compliance: Pertsona juridikoen lege-betekizuna

Compliance (Profesionalen
Kontseilu Orokorra)

Azaroak 11

Bilbo

Langileen osasunaren zaintza

UGT

Abenduak 15

Bilbo

Durangaldea Preben programa.

Escuela de la conducta

Abenduak 20

Durango

PRAXIS PHARMACEUTICAL

OSALAN-Praxis

Maiatzak 24

Miñano

Beste erakunde batzuek Osalanen partaidetzaz antolatutako jardunaldiak.
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Santurtzi

5.

ERANSKINA

OSALANEK 2016AN
ARGITARATUTAKO LANAK

OSALANEK 2016AN ARGITARATUTAKO LANAK
1.-“LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA, OSTALARITZARAKO: TABERNA ETA
JATETXEETARAKO”.

2016ko urtarrila

2.- “LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA, TXIKIKAZKO MERKATARITZARAKO”.

2016ko urtarrila

3.- “ENPRESAN MENDEKOTASUNEN PREBENTZIORAKO PLANA”. Triptikoa.

2016ko apirila

4.- “ENPRESA OSASUNGARRIAK. INGURU EZ-TOXIKOAK” Triptikoa.

2016ko apirila

5.- “LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA, SALGAIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEAN”.

2016ko maiatza

6.- “HIGIENE ANALISIEN LABORATEGIA” Triptikoa.

2016ko maiatza

7.- “LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO OINARRIZKO IKASTAROA PREBENTZIOKO ORDEZKARIENTZAT”
Berrikusi eta eguneratutako edizioa.

2016ko ekaina

BUENAS

Hirugarren
mailako
prebentzioa
EGITASMOA
ONARTZEA

Laneko Arriskuak
Prebenitzeko jardunbide
egokien gida,
ostalaritzarako: taberna
eta jatetxeetarako

• Jarduera-ildoak, konpromisoak eta helburuak
• Eskubideak eta betebeharrak
• Definitu behar dira:
- Isilpekotasuna
- Lan-egonkortasuna
- Diziplinazko jardunbideak

4

Adierazpen
formala

5

Jarraipenerako eta ebaluaziorako
sistema garatzea

EKO
EBENITZIKAZKO
IK
UAK PR
ARRISK N GIDA, TX
LANEKO DE EGOKIE ITZARAKO
BI
AR
UN
AT
RD
JA
MERK

LAPZ

Arazoak:
• Familian
• Inguruan

EAN

ZUZENDARITZA

Maila guztietan saihesten dira
ondorio negatiboak.

Langileen
osasunarazoak

GARRAIATZ

• Prestakuntza
eta informazioprogramak
• Hautemate-testak
erabiliko diren
ebaluatzea
• Alkohol-intoxikazio
akuturako jardueraprotokoloa
• Laguntza
espezializatua
eskuragarri jartzea
• Lanera itzultzea

GUZTIOI ERAGINGO DIGUN
KONPONBIDEARI HELTZEA

Enpresak prebentziozko egitura bat
du plana garatzeko.

MENDEKOTASUNEI
AURREA
HARTZEKO
PLANA

IAK ERRE
PIDEZ

Bigarren
mailako
prebentzioa

Biztanleek jarraitu egiten dute
denboran zehar, esku-hartzeak
egin ahal izateko.

GIZARTEERAGILEAK

LANGILEAK

Enpresan izaten diren
arazoak:
• ABEa
(aldi baterako ezintasuna)
• Absentismoa
• gatazkak

LANEKO
AR
JARDUNB RISKUAK PREBE
IDE EGO
NITZEK
ERREPIDE KIEN GIDA, SAL O
GAIAK
Z GARRAIA
TZEAN

E EGOK

Mendekotasunei
aurrea hartzeko PLANA
politika
GARATZEA
proposatzea

• Informazioa eta
sentsibilizazioa
• Kontsumo-ereduak
aldatzea
• Kontsumoa errazten
duten laneko
aldagaien gain
eragitea

UNBID

3

Lehen
mailako
prebentzioa

ENPRESAN
MENDEKOTASUNEN
PREBENTZIORAKO
PLANA

Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzen duen
abenduaren 21eko 7/1993 legea. 4.1.U. artikulua. “Droga-mendekotasuna
zaintzea lan-eremuan, eta substantzia estupefazienteek eta alkoholak eta
tabakoak laneko segurtasunean eta osasunean duten eraginari buruzko
azterketak eta txostenak egitea”.

Enpresan Mendekotasunen
Prebentziorako Plana.
Triptikoa

Laneko Arriskuak
Prebenitzeko jardunbide
egokien gia, salgaiak
errepidez garraiatzean

LAParen
JARD

HELBURUAK
ZEHAZTEA

ENPRESA OSASUNGARRI
BAT LORTZEA OSASUNA
SUSTATUKO DUENA
Zergatik esku-hartu lan-eremuan?

MANU
AL
DE
BUEN
DE PREVE
NCIÓN DE AS PRÁCTICAS
RIE
EN EL TRA
NSPORTE SGOS LABORALE
S
DE
POR CARR MERCANCIAS
ETERA

• Kostu-etekina zenbatestea
• Kontsumoa errazten eta kontsumotik
babesten duten aldagaiak aztertzea
• Langileek gaiari buruz duten pertzepzioa
ezagutzea
• Aldez aurreko jarduerak aztertzea

Zer helburu du mendekotasunen
prebentziorako plan batek?

CARRETER
A

Enpresaren
egoera aztertzea

• Enpresaren ordezkaria/k
• Sindikatuen ordezkaria/k
• Prebentzio-zerbitzua
• Beste batzuk

TRANSPOR
TE POR

2

}
}

EN PRL

Lantaldea
sortzea

PRÁCTICAS

Nola ezartzen da mendekotasunen
prebentziorako plan bat?
1

Drogei buruzko gezurrezko mitoak
Erne egoteko gaitasuna eta
erreflexuak gutxitzen ditu

ALKOHOLA

ALKOHOLA

Indarkeria eta istripuak
Kontrola galtzea
Koma etilikoa eta hepatopatiak

Alkoholak sexu-harremanak errazten ditu...

...zaildu egin ditzake,
baita galarazi ere.

Alkohola asteburuetan bakarrik
edateak ez du
kalterik sortzen...

.... kaltegarriagoa da
organismoarentzat
kontsumo bera denbora gutxiagoan.

Biriketako eta maskuriko minbizia

TABAKOA

Bronkitisa
Asma
Patologia kardiobaskularra

Logura
Zigarreta bat erreta
erlaxatu egiten zara eta
estresa arindu...

... tabakoa
estimulatzaile bat da.

MEDIKAMENTUAK

Oroimenaren asaldurak
Portaeraren asaldurak
Mugimenduaren asaldurak

Erne-egoteko gaitasunaren eta
pertzepzioaren aldaketa

KANABISA

....BAI sortzen du,
eta bereziki
nerabezaroan.

Ez du adikziorik
sortzen...

KANABISA

Aire-bideetako eta digestioaparatuko minbizia
Ikusmen-haluzinazioak eta patologia
psikiatrikoa
Umore-aldaketak

KOKAINA

Erraz kontrola
daiteke...

Laneko Arriskuak
Prebenitzeko jardunbide
egokien gida, txikikazko
merkataritzarako
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Enpresa osasungarriak
INGURU EZ-TOXIKOAK

TABAKOA

....EZ, adikzioa sortzeko
ahalmen handia baitu.
Suminkortasuna eta
agresibitatea eragiten
ditu.

OPIAZEOAK
ETA BESTE
ZENBAIT
DROGA

Haluzinazioak eta indarkeria
Patologia kardiakoa

OSALAN sortzen duen Legea.
4. artikulua: Lan-eremuan droga-mendekotasunen
fenomenoa zaintzea

T
K A N A B I S A
B
M E D I K A M E N T U A K
K
A L K O H O L A
A
B
B E S T E D R O G A
T
E
Z
T
U
O P I A Z E O A K

Erne egoteko gaitasuna gutxitzea
Patologia infekziosoa

Enpresa Osasungarriak. Inguru
ez toxikoak. Triptikoa

Higiene Analisien
Laborategia. Triptikoa
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OSALANEK 2016AN ARGITARATUTAKO LANAK
8.- “JABEEN ERKIDEGOETAKO OBREN PREBENTZIOZKO KUDEAKETA”

2016ko iraila

9.- “TXOSTENA EAE 2015”. Formatu digitala.

2016ko iraila

10.- 2015 MEMORIA

2016ko urria

11.- “LANAREN EREMUKO BIDE SEGURTASUNERAKO GIDA”. Formatu digitala.

2016ko urria

12.- “ ARRANTZA SEKTOREAN OSASUNA ZAINTZEKO GIDA”.

2016ko azaroa

13.- “OSALAN ARGITALPENAK 2013-2016”.

2016ko azaroa

14.- PEMPen ERABILERA SEGURUA

2016ko azaroa

Laneko bi
de segurt
asuneko
gida prak
tikoa

Baliabide

en eta edu

Laneko Arriskuen
Prebentzioa.
Prebentzioko
Ordezkarientzako
Oinarrizko Ikastaroa

kien gida

Laneko Bide
segurtasuneko gida
praktikoa

ARRANTZA
SEKTOREAN

Txostena EAE 2015

OSASUNA
ZAINTZEKO

GIDA

Jabeen erkidegoetako
obren prebentziozko
kudeaketa
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2015 Memoria

Arrantza sektorean
Osasuna zaintzeko gida

ANEXO

6

OSALANEK PARTE
HARTZEN DUEN FORO ETA
LANTALDEEN ZERRENDA

OSALANEK PARTE HARTZEN DUEN FORO ETA LANTALDEEN ZERRENDA
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDE NAZIONALAREN OSOKO 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 eta arrantzaren sektoreko lantaldea
Amiantoko lantaldea
Mugako balioen lantaldea (VLEAQ)
Bideko lan-istripuen prebentzioko lantaldea
MEYSS – CCAA Batzorde Mistoa
Amiantoko lantaldea - MEYSS-CCAA Batzorde Tekniko Mistoa
Arrisku psikosozialeko lantaldea
Gihar eta hezurretako nahasmenduko lantaldea
LANEKO SEGURTASUN ETA HIGIENEKO INSTITUTU NAZIONALAREN (INSHT, gaztelaniaz) LANTALDEAK:
BSTPMAQ-INSHT
BINVAC-INSHT
BASEQUIM-INSHT
EZBEHAR-TASEN AZTERLANA-INSHT
7LEP lantaldea-INSHT
PREVENCION10-INSHT
AENOR LANTALDEAK ETA BATZORDEAK:
AEN/CTN 15 – Makina-erreminta
AEN/CTN 81 Prebentzioa eta norbera babesteko ekipamenduak zein ekipamendu kolektiboak lanean
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OSALANEK PARTE HARTZEN DUEN FORO ETA LANTALDEEN ZERRENDA
AEN/CTN 81/SC 3-GT A2
AEN/CTN 81/SC 3-GT B12 – Aginte-sistema seguruak diseinatzeko irizpide nagusiak
AEN/CTN 81/SC 4 – Gai kimikoengatiko arriskuen ebaluazioa
AEN/CTN 171 SC 03-GT 07 Amiantoa
AEN/CTN 180 Obrako aldi baterako lanetarako ekipamendua
AEN/CTN 180/N 032/GT02 Aenorren enkofratuak
AEN/CTN 311 Mantentze-lanen industria
ZENTROEN ARTEKO SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEA EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA
MEDIKUNTZAKO ETA ERIZAINTZAKO PRESTAKUNTZAKO ARGITALPEN-BATZORDEA – UNIVADIS PLATAFORMA
SAILARTEKO REACH LANTALDEA
GAIXOTASUN PROFESIONALEN SUSMOAK JAKINARAZTEKO BATZORDEA
IDE EUSKADI SAILARTEKO BATZORDEA
GIPUZKOA ETA BIZKAIKO AZPIEGITURA HANDIETARAKO HERRI-LANETAN LAP-AREN JARRAIPENERAKO BATZORDEA
INDUSTRIA SEGURTASUNERAKO EUSKAL KONTSEILUA
OBREN BATZORDEA
BILBOKO PORTUKO LANEN BATZORDEA
DEUSTUKO KANALA
LANEKO OSASUNARI BURUZKO HITZALDIA – OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN LURRALDE ARTEKO KONTSEILUAREN PREBENTZIOBATZORDEAREN LANTALDEA
JAZARPENAREN EUSKAL BEHATOKIA
ERANET-SAF€RA
GSIN-EKIKO LANKIDETZA-HITZARMENAREN LANTALDEA (AMIANTOA)
Bizkaiko eta Gipuzkoako GSINeko DBT
TRAMITAGUNE LANKIDETZA-TALDEA – AJ’S
ABE FOROA
LANEKO MEDIKUNTZAKO ESPEZIALITATEKO BATZORDE NAZIONALA
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