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Genero = osasunaren baldintzatzailea

Iturria: Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020



MERKATARITZAKOA 

EZ DEN EKOIZPENA

ETXEKO LANAK 

ETA ZAINTZA-

LANAK

↓↑

Fuente: Adaptado de Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto (UPV/EHU). 

MERKATARITZA-

EKOIZPENA

LAN-MERKATUA

Generoren berdintasun-eza= egiturazkoa

Lanaren sexu-zatiketa

Gizonak (eta emakumeak)
Baloratua/eskubideak
Kultura, baloreak, arauak

Emakumeak
Balorazio/eskubiderik 
gabekoa
Kultura, baloreak, arauak

GIZARTERATZEA

FAMILIA

ESKOLA HEDABIDEAK

KULTURA, 
ERLIJIOA, 

ZUZENBIDEA..
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GENEROAREN INDARKERIA

SEXUAREN ESLEIPENA

GENEROAREN ESLEIPENA



LAPen genero eragina

•PARTE-HARTZEA: Parte-hartze txikiagoa (jarduera tasa).
•LAN-SEGREGAZIOA: Horizontala eta bertikala.
•LAN-PREKARIETATEA: langabezia, behin-behinekotasuna,
partzialtasuna, deserregulazio handiagoa, soldata-arrakala

DESBERDINTASUNA 
LAN-BALDINTZETAN

•LANAREN SEXU-ZATIKETA

•GENEROAREN SOZIALIZAZIOA

•GENERO-INDARKERIA

GENERO-
FAKTOREAK

• DIFERENTZIA BIOLOGIKOAK: Garaiera, pisua, muskulu-masa, birika-
edukiera, gorputz-tenperatura, kontsumo metabolikoa, gorputzeko 

gantza, hormonalak, dermatologikoak, sentsorialak, haurdunaldia eta 
edoskitzea …

• MORBILITATE BEREIZGARRIA: Gaisotzeko modu desberdinak eta
gaixotasun mota desberdinak.

MORBILITATE 
BEREIZGARRIA



LSOean ondorioak

ESPOSIZIO EZBERDINAK, ARRISKU EZBERDINAK – GARRANTZIA EZBERDINA

PARTAIDETZA ETA ERAGIN DESOREKATUAK, EZTALDURA EZBERDINA

ERAGIN EZBERDINA GAIXOTASUN PROFESIONALETAN 

ERAGIN EZBERDINA LANEKO ISTRIPUETAN

ZAINKETA-LANEN GAINKARGA, GAINESPOSIZIO KIMIKOA, ARRISKU-JOKABIDEAK

PREBENTZIOAREN KUDEAKETAN GENERO-IKUSPEGIA FALTA DA



Nola integratu genero-ikuspegia
laneko arriskuen prebentzioan?

1.-Aurreko jarduerak.

2.- Sistema antolatzea.

3.-Enpresaburuak LAPLn ezarritako
helburu eta printzipio prebentiboak
bere egitea.

4.- Enpresaren ezaugarrien analisi
orokorra.

5.- Prebentzio-sistema diseinatzea.

• Aplikatu behar den araudia biltzea.
• Kultura prebentiboa.

• Antolaketa-eredu prebentibo bat aukeratzea, langileei kontsulta egin ondoren
• Langileei kontsulta egiteko eta parte hartzeko mekanismoak.
• Prebentzioa enpresaren antolaketa-egituran integratzea.

Prebentzioaren inguruko politika eta helburuak zehaztea.

Gai hauei buruzko informazioa biltzea eta datuak eskuratzea (lantoki bakoitzeko):
ekoizpen-prozesuak eta prozesu horietako arrisku nagusiak, langileak eta haien
laneta kontratazio-baldintzak (prebentzioari dagozkionak), kudeaketa-sistema
orokorra eta abar.

• Langileei kontsulta egitea eta parte hartzea
• Arriskuak ebaluatzea
• Prebentziozko jarduerak planifikatzea
• Langileei informazioa ematea
• Prestakuntza
• Osasuna zaintzea
• Babesteko ekipo, produktu eta baliabideak eskuratzea eta eskura jartzea
• Enpresa-jarduerak koordinatzea
• Langileak kontratatzea edo lanpostua aldatzea
• Osasun-kalteak jakinaraztea eta ikertzea
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Jarraibide batzuk…

Antolaketa-eredu prebentiboa aukeratzean:

Berdintasun arloan prestakuntza, generoaren eta osasunaren arteko erlazioan prestakuntza (bai espezialitate
teknikotan, zein osasunaren zaintzan)

Langileei kontsulta egitea eta parte hartzean

Langileen kolektiboko ordezkaritzan emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua edo, behintzat, enpresako
langile-taldearekiko proportzionala al da? Eta afiliazio sindikalean?

Partaidetza-organoak desorekatuta daudela antzemanez gero, zergatik desorekatu diren eta desoreka
berdintasunik ezak eragin ote duen aztertu behar da.

Emakumeek ordezkaritza-organoetan modu aktiboan parte hartzea bultzatu behar da.

Arriskuak ebaluatzean

Kontuan izan ain nabariak ez diren arriskuak: sexu-jazarpena eta jazarpen sexista, diskriminazioa (soldatetan eta
erabakiak hartzeko aukeran), lanaren eta familiaren arteko oreka-arazoak.

“Arrisku-portaerek” generoarekin zerikusi zuzena dute eta gizonek emakumeek baino joera handiagoa dute
arriskuak hartzeko.

Prebentziozko jarduerak planifikatzean:

Planifikatutako neurrietan generoak zer eragin duen balorazioa: neurriak zenbat gizon eta emakumeri eragiten
dien, neurriaren aplikazioan zenbatek parte hartu duten, zenbati egin zaien kontsulta,…ekonomikoki??



Jarraibide batzuk…

Prestakuntza / Informazioa: 

Langile guztientzat prestakuntza-programetan berdintasunaren inguruko prestakuntza espezifikoa sartu. 
Prestakuntza-jarduerak laneko ordutegian; lanaldi-mota guztiak eta lan-bizitza eta familia bateragarri egiteko
neurriak errespetatuta. Material didaktikoek genero-estereotipoak baztertuko dituzte eta hizkera ez sexista erabili.

Babesteko ekipo, produktu eta baliabideak eskuratzea eta eskura jartzea:

Eskuratu beharreko espazio/ekipo/produktu/zerbitzuari dagokionez, emakumeek eta gizonek premia berberak al 
dituzte? Kontuan izan behar da nork erabiliko dituen ekipo edo ondasun horiek.

Enpresa-jarduerak koordinatzea: 

Enpresak aukeratzekoan: berdintasunarekin konpromesua? Prebentzio eta berdintasunean prestakuntza badute?
Genero ikuspuntaua kontuan izan dute arriskuak ebaluatzean eta neurriak planifikatzean?

Langileak kontratatzea edo lanpostua aldatzea:

Lanaldiak eta ordutegiak malguak lana, familia eta bizitza bateratu eta prebentziozko jarduerak egin ahal izateko. 
Hautagaien berdintasunari buruzko prestakuntza baloratzea.   Presencia equilibrada de M/H en los ámbitos de 
decisión.

Osasuna zaintzea: 

Langile guztiei eskaini Osasuna zaintzea (kontratu mota, independientemente del tipo de contrato, de jornada,
horario compatible con jornada laboral). Desagregar por sexos los datos de accidente, enfermedad profesional y
enfermedad relacionada con el trabajo.

Osasun-kalteak jakinaraztea eta ikertzea:

Desagregar datos por sexo. Posibles factores sobreañadidos: doble jornada, efectos aditivos de sustancias en ámbito 
doméstico y laboral, existencia de conflictos, situaciones de acoso, violencia…



Osasuna zaintzea

Emakumeen eta gizonen osasuna

Desberdina Bestelakoa

Osasunean eragina duten

faktore biologikoak daude

Gizarte-faktoreek gizon eta 

emakumeen osasunean

saihets daitezkeen

bidegabeko

ezberdintasunak ezartzen

dituzte



Osasuna zaintzea



Osasuna zaintzea

Genero-estereotipoak

Eredu
prebentibo
tradizionala

Datu gutxi

Osasunaren zaintza generoa
aintzat hartuta aztertzen duten
esperientzia eta ikerketa gutxi
(INSSTen 657 eta 658
prebentzioko ohar teknikoak)



Osasuna zaintzea

Enfoke “neutroaren”  ondorioak

GUTXIAGO

Biztaratzea

Osasun arazoei
ematen zaien

garrantzia

Errekurtsoak

Ikerketa

Araudia
(Legedia?)

Arreta

Lehentasuna



Gaur egun emakumeei eskaintzen zaien medikuntza gutxiago dago frogetan
oinarrituta gizonezkoiei eskaintzen zaiena baino ( 2010)

Osasuna zaintzea



Osasuna zaintzea

Professions that require additional research and protections:
• First responders (police, firefighters, military personnel) – Up to 2.5 times higher risk
than for the general populations
• Food and beverage production workers – Up to 5 times higher risk
• Hairdressers and cosmetologists – Up to 5 times higher risk
• Manufacturing and machinery workers – Up to 3 times higher risk
• Doctors, physicians and other medical workers excluding nurses – Up to 3.5 times
higher risk
• Flight attendants – Up to twice the risk
• Dry cleaning and laundry workers – Up to 4.5 times higher risk
• Paper and printing workers – Up to 3 times higher risk
• Retail and sales personnel – Up to 4 times higher risk
• Rubber and plastic products workers – Up to twice the risk
• Textile and clothing workers – Up to 3 times higher risk



Osasuna zaintzea

Banakakoa Taldekoa

Protokolo bereziak

Egungo protokoloak ikuskatu, genero
ikuspegian sakontzeko

Laneko historia klinikoan datuak jasotzea
komeni:

• Egiazko zereginak
• Kontratu mota eta lanaldia

(osoa/partziala)
• Bateratzeko neurriak
• Lanaz kanpoko jarduerak

Osasun arloko langileen ezagutza
berdintasunean eta genero/osasun
harremanean

Helburu bikoitza:

• Prebentzio-jarduerak bideratzea eta
horiei lehentasuna ematea

• Gauzatutako prebentzio-ekintzen
eraginkortasuna balioztatzea

Desberdintasun biologikoak eta generoaren
gizarte-ezberdintasunak kontuan hartu

Laneko osasunaren ikerketa areagotu



Osasuna zaintzea



Osasuna zaintzea

Desberdintasunak sortzen dituzten genero patroiak deskribatu dituzte miokardioko
infartuaren osasun arretan. (Elena Aldasoro )



Gaixotasun kardiobaskularri
buruzko klitxeak…

18



Depresioari buruzko klitxeak…
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Minari buruzko klitxeak…

20



Osteoporosiari buruzko klitxeak…
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“No tenemos la culpa de lo que pasó, pero
tenemos la responsabilidad de lo que pase a
partir de ahora” (Marina Subirats Martori)


