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AURKEZPENA

Oso pozgarria da niretzat  “LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO
GIDALIBURUA HAURDUN DAGOEN, HAURRA IZAN BERRI DUEN EDO BULARRA
EMATEN ARI DEN LANGILEAREN KASUAN” aurkeztea. Alde batetik, eta oro har,
zuzenduta dago enpresei, horien euskarri diren profesional guztiei, gizarte-eragileei
eta laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia izan dezaketen organo eta erakunde
guztiei; eta bestetik, eta batik bat, lanean ari direla familia izan nahi duten emakumeei,
berau aberasgarria bada ere, zaila izaten baita egoera biak bateragarri egitea.

Aipatutako GIDALIBURUA OSALAN – LANEKO SEGURTASUN ETA
OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEko langileek egin dute, EMAKUNDE –
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAren laguntzaz. Horren bidez, talde jakin
baten laneko arriskuak prebenitzen lagundu nahi da, hots,  adin ugalkorrean dauden
eta, zehazkiago haurdun edo edoskitzaroan dauden emakume langileen .

Azken finean, erabilgarria, praktikoa eta ulerterraza izango den dokumentu
bat idazten ahalegindu gara, laneko arriskuei aurrea hartzeko eta, azken batean,
amatasuna babesteko.

  
Ignacio Murguía Mañas

OSALANEKO ZUZENDARI NAGUSIA
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SARRERA

Lanpostuetan, badago substantzien, agenteen eta lan-egoeren arriskua, eta
horiek ondorio negatiboak izan ditzakete gizon eta emakumeen ugaltze-sisteman.

Ugaltze-prozesuan mekanismo biologiko ezberdinak
sartzen dira eta alda daitezke, aita edo ama, umea sortu
aurretik edo ondoren, arrisku-pean egon direlako, eta ondorio-
sorta zabal batean azal daitezke (aldaketa neuroendokrinoak,
ugalkortasunik eza, hilerokoaren aldaketa, berezko abortua,
umetokiaren hazkundearen atzerapena, helduaurrekotasuna).
Gainera, substantzia kimikoen eragina edo bestelako lan-
arriskuen eragina handiagoa izan daiteke hainbat momentutan;
hala nola, ugaltze-zelulak zatitzean eta heltzean (batez ere
espermatozoideen kasuan) eta enbrioia umetokian garatzen
ari denean (haurdunaldiaren lehen asteetan).

Erradiazio ionizatzaileak eta beruna horrelako
arriskuetako batzuk dira.; orain dela urte batzuetatik hona,
ugalketarako faktore arriskugarritzat hartzen dira. Dena den, oraindik ez da ezagutzen
zeintzuk diren industria eta ingurumen substantzia gehienen aurkako ondorioak, giza
ugalketari dagokionez.

Haurdunaldia ez da gaixotasuna. Eguneroko bizitzaren aspektu bat da, eta
haurdunaldian eta edoskitzaroan dauden langileen osasuna eta segurtasuna era
egokian bideratu daitezke, laneko arriskuen prebentzio eta zaintzarako ohiko prozeduren
bidez.

Lan-merkatuan sartzen diren eta ugalkortasun-garaian eta haurdun daudela
bertan geratzen diren emakumeen kopurua gero eta handiagoa da, eta horrek
zehazten du lantokietan haurdunaldirako eta edoskitzarorako egon daitekeen arriskuari
aurre egitearen garrantzia.

Kontutan izan behar da lan-baldintza batzuk, normalean onartzen direnak,
haurdunaldian ezin direla onartu. Baina, oro har, haurdun dauden langileak arriskupean
jartzen dituzten baldintza horiek arriskugarriak dira langile guzti-guztientzat, maila
ezberdinetan. Eta horrela, gaur egun, adituen ustez, prebentzioaren helburua zabaldu
behar zaio, ama izateaz eta haurdunaldiaz gain, ugaltze-osasun osoaren zaintzari.
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1. Definizioak eta jakinerazpenak

       1.1.    Definizioak:

92/85/CEE Zuzentarauari jarraiki. Zuzentaraua honako neurriak
       betearazteari buruzkoa da: langile haurdunaren, haurra izan berri
       duenaren edota edoskitzaroan dagoenaren laneko segurtasuna eta
             osasuna hobetzea bultzatzeko.

       1.1.1. Haurdun dagoen langilea:

Enpresari bere egoeraren berri ematen dion langile
             haurduna, estatu mailako legeei edo praktikei jarraiki.

       1.1.2.  Umea izan berri duen langilea:
Estatu mailako legeek edo praktikek zehazten duten

         zentzuan, umea izan berri duen langilea, enpresari bere
        egoeraren berri ematen diona,aipatutako lege eta/edo
             praktika horiei jarraiki.

       1.1.3.  Edoskitzaroan dagoen langilea:

Estatu mailako legeek edo praktikek zehazten duten
           zentzuan, bularra ematen ari den langilea, enpresari bere
        egoeraren berri ematen diona, aipatutako lege eta/edo
             praktika horiei jarraiki.

       1.2.  Langileak enpresari jakinarazi behar dio haurdun edo edoskitzaroan
              dagoela?

  Aurreko definizioetatik ondoriozta daiteke langile haurduna behartuta
               dagoela enpresan bere egoeraren berri ematera. Beste alde batetik, Laneko
            Arriskuen Prebentziorako Legearen 29.2.6 artikuluak (hemendik aurrera,
              LAPL) ezartzen du, orokorki, langileek –gizonezkoek zein emakumezkoek-
          lankidetza eman behar diotela enpresari, honek segurtasunerako eta
                 osasunerako arriskugarriak ez diren lan-baldintza seguruak berma diezazkien.

Gogoeta hauek egin baditugu ere, gure ustez langileak ez dago
            behartuta bere egoeraren berri emateko. Are gehiago, zenbait kasutan gerta
             daiteke jakinarazteko interesik ez izatea.
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             Aurreko guztian oinarrituta, honako ondorio hauek atera daitezke:

             Jakinerazpenik ez badago, enpresari ezin zaio leporatu neurri
          egokirik ez ezartzea.

             Jakinerazpenik ez egoteagatik sor daitezkeen ondorioak ekiditeko,
          handitu egiten da enpresaren betebeharra, haurdun geratzen bada,

langileak izan ditzakeen arriskuei buruzko argibide zehatzak ematekoa.

              Beste alde batetik, interesgarritzat jotzen dugu enpresako
              prebentzio zerbitzua (bertakoa zein kanpokoa) haurdunaldiari dagokionez

jakinaren gainean egotea, ondoko iharduketak zehaztu ahal izateko. Egin
          berri diren azterketek baieztatzen dute laneko zerbitzu medikoek oso
          berandu izaten dutela haurdunaldi baten berri. Kontutan izanik lehen
        asteetan arrisku handiagoa dagoela, prebentzio-arduradunen eta
             langilearen arteko informazio-bide eraginkorrak izatea garrantzizkoa da.

       1.3. Nola jakinarazi behar da norbera haurdun dagoela?

               Langileari asistentzia ematen dion Osasun Zerbitzu Publikoko
   fakultatiboaren txostenaren bidez (hau da, Familia-Zerbitzu Medikuen
     bidez eta/edo Ginekologia-Zerbitzu Medikuen bidez). Azaldu behar
     da aipatutako txosten hori derrigorrezkoa dela amatasunarengatiko
    dirulaguntzak kudeatzeko.

                  Zuzenean, langilearen aldetik, frogatzen duen edozein tresnaren
            bidez (lekukoen bidez, eskutitza erabiliz, e.a,).

Jakinerazpen hau enpresari eman ahal izango zaio, zuzenean,
     edota langileen prebentzio-ordezkarien bitartez edo prebentzio

zerbitzuaren bidez.

2. Ba al dago, lanpostuan, haurdun dagoen emakumearentzako arrisku
     egoerarik?

LAPLren 26. artikuluak ezartzen duenez, “arriskuen ebaluaketaren
barruan honako hau zehaztu beharko da: haurdun dauden edo bularra
ematen ari diren langileen arriskuaren izaera, maila eta iraupena,
langileen edo umekiaren osasunean ezezko eragina izan dezaketen

 agente, prozedura edo lan-baldintzen eraginez, arrisku espezifikoa izan
dezakeen edozein ihardueratan”.
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Hau da, arriskuak ebaluatu behar ditugu.

Bi egoera sor daitezke:

Arriskuen hasierako ebaluazioan eta, ondorioz, horretatik sortzen
              den ekintza prebentiboaren plangintzan, kontutan izan direla egon daitezkeen
    haurdunaldiak. Horrelakoetan, LAPLren 16. artikulua osorik ezarri da; horrek
    dioenez, “ekintza prebentiboa burutuko da, oro har, iharduera horren izaera

eta arrisku bereziak dituztenekiko harremanak kontutan izanik”.

Halaber, Prebentzio-Zerbitzuen Arautegiaren 4.1.b artikuluak ezartzen
  duenez (hemendik aurrera, PZA), arriskuen ebaluazioan kontutan hartuko

da lanpostua betetzen edo beteko duen langilea bereziki sentikorra den ala
    ez, baldintza horietan, bere ezaugarri pertsonalengatik edo ezagutzen den

egoera biologikoarengatik”.

Kasu horretan ezarri dira, hasierako ebaluaketatik, ekintza-
  mekanismo egokiak, haurdunaldiak egoten direnerako.

                 Ez dira haurdunaldi-egoerak kontutan hartu arriskuen hasierako
  ebaluazioan. Horrelakoetan, ebaluazio hori berraztertuko da, PZAren 4.2
  artikuluari jarraiki.

       2.1.  Haurdunaldia eragin dezaketen arriskuak eta elkartutako egoerak.

(92/85/CEE Zuzentarauaren I. Eranskina.
   Ebaluatu behar diren agente, prozedura eta lan-
   baldintzen zerrenda zehatza. II. Eranskina: Hainbat
   agenteren aurrean edo lan-baldintza batzutan

arriskatzearen debekua).

               Oharra:   •  I. Eranskina, Berdean

                              •  II. Eranskina, Horian
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Agente
físikoak

Arriskua Arrisku-egoerak

• Talkak
• Bibrazioak
• Mugimenduak

• Karga astunak eskuz
   maneiatzea

• Zarata

• Erradiazio ionizatzaileak

• Erradiazio ez ionizatzaileak

• Sekulako hotza edo beroa

• Mugimenduak,jarrerak,
    lekualdaketak Neke mental
   eta físikoa.

• Presio gain goratuko
atmosferetan egindako lanak

•  Kolpe bortitzak
•  Ibilgailuak gidatzea behe-maitasunezkobibrazioekin
   gorputz osoan

• Kargaren pisua
• Jasotzeko modua
• Maneiuaren maiztasuna

•  Denbora luzean zarata-maila handien arriskua izatea
•  Behe-maiztasunezko zaraten arriskua

•  Erradiazio electromagnetikoak

•  Arriskuak gora egiten duten tenperaturaren bat
   bateko aldaketak egotekotan

•  Behartutako jarrerak
•  Jarrerak etengabeak
•  Lanaren erritmoa, bizitasuna
•  Ergonomia -faktoreak
•  Toki txikietan lan egitea
•  Lanaldi luzeak
•  Txandakako lanak
•  Gaueko ordutegia
•  Txanda irregularrak
•  Gutxiegizko atsedenaldiak
•  Lan - estresa

• Presioan dauden aretoak
• Urpekaritza

Agente
kimikoak

• Agente arriskutsuak
  larruazal-xurgapenarengatik

•  Lan-kutsadura
•  Tabakismo aktibo edo pasiboa
•  Atmosferaren kutsadura

Agente
biologikoak

Bestelakoak

• 2, 3 eta 4 taldeetako agente
   biologikoak

•  Toxoplasma
•  Errubeolaren birusa

• R40, R45, R46, R49,
   R61, R63, R64 esaldiekin
   etiketatutako substantziak

•  R40 Ondorio kantzerigenoak egon daitezke
•  R45 Minbizia sor ditzake

•  R46 Ondoretasun-alterazio genetikoak sor ditzake
•  R49 Puede causar cáncer por inhalación

•  R61 Umekiarentzako kontrako ondorioen arriskua
•  R63 Umekiarentzako kontrako ondorioen arriskua

egon daiteke
•  R64 Bularreko haurrarentzako kalteak sor ditzake

• 83/379/CEE o 1999/45/CEE
   Zuzentarauari jarraiki
 etiketatutako prestakinak
•  Mercurio eta deribatuak

•  Sendagai antimitotikoak
(zitostatikoak)

•  Irensketarengatik edo larruazalaren bitartez

•  Karbono monoxidoa

•  Pestizida batzuk

•  Beruna eta deribatuak

•  Lurpeko meatzaritzako lanak
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3. Hasierako ebaluaketaren berrazterketa (batzutan, Ebaluaketa
     Gehigarria izena ematen zaio)

Arriskuak identifikatzea: Lantokian dauden agente, prozedura
eta lan-egoerak detektatzea, langile haurdunen edo haurra izan

    berri dutenen segurtasuna eta osasuna eragin baldin baditzakete.

Identifikazio hori egiteko, 2.1 atalean azaltzen diren arrisku-
             faktoreak hartuko dira kontutan.

Arriskuan egon daitekeen langilearen kategoria zehaztea
(haurduna,haurra izan berri duena edo edoskitzaroan dagoena).

Arriskuen ebaluazio kualitatiboa eta kuantitatiboa. Atal honek
             zailtasun bereziak ditu, arazo hauek direla eta:

- Ez baitago datu erabakigarririk, haurdunaldian, erditu berri
         diren emakumeen kasuan edo edoskitzaroan, agenteek edo
 lan- egoerek izan dezaketen arriskugarritasunaren inguruan.

                    - Zailtasunak daudelako horrelako kasu berezietan jasangarriak
   diren arrisku-mailak ezartzeko.

4.  Jasangarria al da eta, ondorioz, onargarria al da lehendik dagoen
     arriskua?

Aurreko galderaren erantzuna oinarria da ondoren edozein
erabaki hartzeko. Prenbentzio neurrien norainokoa, beraz, ebaluaketaren

   emaitzaren menpe egongo da.

Zalantza-egoeretan, eta onar daitekeen arrisku-maila behea
   zehazten uzten duen daturik ez dagoenean, gure ustez, arreta-printzipioa
    aplikatu beharko litzateke.

Ebaluaketaren emaitzak eta ezarri behar diren zaintza- eta
            prebentzio-neurriak, langileari eta/edo bere ordezkariei jakinaraziko
  zaizkie.

Hau da, neurri egokiak ezarri beharko dira arrisku-mailak
         ezabatzeko edo ahalik eta gehienez murrizteko.
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    5. Prebentzio-neurriak hartzea

              Neurri horiek ezartzeko jarraitu behar diren irizpideak

        5.1. Oro har, egokiena arriskua ezabatzen duten prebentzio-neurriak
                   ezartzea  izango da.

         5.2. Arrisku horiek ekiditeko edo murrizteko neurriak eta, horretarako,
                 eragindako langilearen lan-baldintzak edo lanaldia egokitu beharko
                   dira.

6. Jasangarria al da eta, ondorioz, onargarria al da hondar-arriskua?

        Lan-baldintzak edo denbora egokitzea posible ez
bada, edota aldaketa horiek egin arren, haurdun dagoen
langilearentzako edo umekiarentzako arriskuak
mantentzen badira, eta Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionaleko edo Mutuetako Zerbitzu Medikuek horrela
ziurtatzen badute, langileari asistentzia ematen dion Osasun Zerbitzu
Publikoko sendagilearen txostenarekin bidez, lanpostua aldatuko da.

    7. Lanpostuaren egokitzapena. Lanpostuaren aldaketa

                Aurreko bi ataletan azaldutakoa oinarritzat hartuz, arriskuen
       ebaluazioaren ondorioz, Gidaliburu honen helburu diren egoeretan
         langilearen osasunerako arriskua baldin badago, enpresariak langilea
          arriskupean ez jartzeko neurriak ezarri beharko ditu. Zeintzuk dira neurri
           horiek?

7.1. Hasieran, lanpostua edo lan-ordutegia egokitzeko ahalegina
               egingo da.

            7.2. Egokitzapena posible ez bada, edo, egokitu arren arriskua mantentzen
bada, lanpostua aldatu beharko litzateke. Aldaketa hori arrisku-
ebaluaketatik ondorioztatzen ez balitz, haurdunari asistentzia ematen

             dion familia- sendagileak egindako errekerimenduz (mediku-ziurtagiriaren
      bidez) hasiko litzateke prozesua.

          7.3. Langileari ematen zaion lanpostua, aldaketa egotekotan, Langileen
                     Estatutuaren 39. artikuluaren mugigarritasun funtzionalak ezarritakoaren
                  menpe dago.
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                   7.4. Enpresak zehaztu beharko du, langileen kolektiboko ordezkariei
             kontsultatu ondoren, horrelako arriskurik gabeko lanpostuen

zerrenda.

     8. Teknikaren aldetik edo objektiboki ez da posible lanpostua aldatzea,
         edo ezin da exijitu arrazoi justifikatuengatik

        Horrelakoetan, Langileen Estatutuaren 45.1.d) ar tikuluan
              ezarritakoaren arabera, kontratua eten egingo da haurdunaldian
                  arriskua dagoelako, bere segurtasuna edo bere osasuna babesteko
                    beharrezkoa  den aldian, eta aurreko lanpostura edo bere egoerarekin
                bateragarria den beste lanpostu batera bueltatzea ezinezkoa den
                  bitartean.

                 Dagokion sorospenaren eskubidea onartzeko prozedura:

                        •  Osasun Zerbitzu Publikoko medikuaren txostena

• Medikuaren ziurtagiria, Erakunde Kudeatzaileko
              edo Lan-Istripu eta Gaixotasun Profesionalen

Mutualitateko Zerbitzu Medikuek emana.

•  Enpresaren deklarazioa, langilearen egoerarekin
   bat datorren lanposturik ez egoteari buruzkoa;
      horren inguruko txostenarekin bat, honakoek eman

behar dutelarik:

 •  Enpresaren beraren prebentzio zerbitzuak, osasuna zaintzeko
espezialitatea baldin badauka.

•  Kanpoko prebentzio zerbitzuak, enpresak berarekin itunduta
  badauka osasunaren zaintza.

•  Enpresan prebentzioaz arduratzen den pertsonak.

        • Gizarte Segurantzari prestazio ekonomikoa eskatzea, haurdunaldian
    arriskuak egoteagatik lana eten behar bada; eta hori, amatasunarengatik
     eta haurdunaldian egon daitekeen arriskuarengatik Gizarte
   Segurantzaren sistemak ematen dituen prestazio ekonomikoak arautzen
     dituen 1251/2001 E.D.ren 12. eta 13. artikuluetan azaldutako
    dokumentazioarekin batera.
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