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Urtero bezala, lan-istripuak eta gaixotasun 
profesionalak jasotzen ditugu gure estatistiketan, eta 
horiek etengabe gogorarazten digute lan-arriskuen 
prebentzioa gure gizarteko kide guztien kulturan 
nahitaez txertatu behar dugula. 

Badakigu ez direla beharreko aurrerapenak emango laneko 
segurtasunean eta osasunean gizarte-eragileek aktiboki ez badute parte 
hartzen. Ezinbestekoa da enpresaburuak proaktiboak izatea eta 
prebentzioa eguneroko kudeaketaren funtsezko zati bihurtzea beraien 
enpresetan. Hain zuzen ere haietan lan egiten duten pertsonen 
bizi-kalitatean duen eraginarengatik, baina, horrez gain, lan-segurtasun 
eta -osasun arloan egindako inbertsioak faktore erabakigarriak direlako 
eraginkortasunean eta produktibitatean hobetzeko.

Bestalde, lantokian jokabide seguru eta osasungarriak berez erabiltzen 
eta normalizatzen lagundu behar dugu. Segurtasun eta osasun hori 
urrats txikiekin sortzen duten irtenbide eta jarrera positiboak ekartzea, 
pertsonen bizitzak, lan egin behar duten baldintzengatik zapuztu edo 
urritzen diren gizarte bat sortzen joateko. Horrela, prebentzioaren 
kultura integratzea denon lana dela eta gizarte osoarentzat onuragarria 
dela erakutsiko da.  

Alberto Alonso Martin. Osalan-eko Zuzendari Orokorra.
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Lehendabizi argitu behar dugu istripuak gertatu diren aztertu 
diren biztanleak Euskal Autonomia Erkidegoko langileak 
direla. Gizarte Segurantzara afiliatu daude, alta-egoeran 
azterlana egin den aldian, eta kontingentzia profesionalek 
babestuta Gizarte Segurantzaren edozein araubidetan.  Ez 
dira barne hartu kontingentzia profesionalak babestu gabeko 
autonomoak.

ISTRIPUAK
LAN ISTRIPUAK
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Lanaldian baja hartu duten lan-istripuak, lan agintaritzari 
jakinarazitakoak, guztira, 29.879 izan ziren 2018an.  Lesio 
mailaren arabera sailkatuta, 29.685 arinak izan ziren, 162 
larriak eta 32 hilgarriak.

2017. urteari dagokionez, lanaldian baja izan duen istripu 
kopurua handitu egin da, 395 istripu gehiago hain zuzen ere, 
beraz, % 1,3ko igoera 2017. urtearen aldean. 
 

LABURPENA

Lehen Sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

(LI 1. Grafikoa)
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1000
LANGIGLEKO TASA

Hala ere, lanaldian gertatu diren istripuak langileekin 
alderatuz gero, intzidentzia-indizea 38,01etik 37,55era jaitsi 
zen istripua izandako bajadun pertsonen ehunekoa, 1.000 
langileko. Horrek, % 1,2ko jaitsiera izan zuen.  

- 1,2%

Lehen Sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Lanaldiko istripuen intzidentzia, milakotan, 2017-2018an

(LI 2. Grafikoa)
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ISTRIPUAK

LANERA JOATEAN EDO
LANETIK ITZULTZEAN

TRAFIKOKO
ISTRIPUA EZ,

EZINBESTEAN

- 2,2%

"In itinere" baja duten istripuen kopurua 3.827 izan zen 
2018an, beraz, % 2,2 jaitsi zen 2017ko datuaren aldean. 
Horietatik, 3.787 arinak izan ziren, 37 larriak eta 3 
hilgarriak.

LABURPENA

“In itinere” istripuak, 2017-2018an

Lehen Sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

(LI 3. Grafikoa)
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Bestalde, intzidentzia-indizeei dagokienez, istripu-tasaren 
jaitsiera handiagoa izan zen: % 5,5 (5,85 2017an eta 5,53 
2018an) emakumezko langileen kasuan, eta % 3,7 
gizonezkoenean (4,27 milako 2017an eta 4,12 2018an).

Laburbilduz, lanaldian baja hartu zuten istripu kopurua 
2018an hauxe izan zen, lesio mailaren arabera sailkatuta: 
29.685 arin, 162 larri eta 32 hilgarri. Bestalde, "in itinere" 
bajadun istripu kopurua hau izan zen: 3.787 arin, 37 larri eta 
3 hilgarri.

4,74

4,09

“In itinere” istripuen intzidentzia, milakotan, 2017-2018an

(LI 4. Grafikoa)

Lehen Sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak
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ISTRIPUAK

Sexuen arabera aztertzen bada, gizonek emakumeek baino istripu 
gehiago izan dituzten lanaldian (22.176 eta 7.703 hurrenez hurren). 

Intzidentzia aldaketa sexuaren arabera desberdina da, gizonei 
dagokiena 55,41etik 54,75era pasa delako mila langileko. Bestalde, 
langileen jaitsiera txikiagoa da (19,91 2017an eta 19,72 2018an). 

In itinere, joera alderantzizkoa da. 2.160 istripu gertatu direlako 
emakumeen artean (% -2,9 2017aren aldean) eta 1.667 gizonezkoen 
artean (% -1,4).

Intzidentziari dagokionez, jaitsiera handiagoa izan zen: % 5,5 
emakumezko langileen artean, eta % 3,7 gizonezkoenen artean.

LI kopurua bajarekin lanaldian, larritasunaren 
arabera, langilearen sexua kontuan hartuz.
EAE, 2018.

LI kopurua bajarekin itineren, larritasunaren 
arabera, langilearen sexua kontuan hartuz.
EAE, 2018.

Arina Larria Hilgarria Guztira

Gizona 22.012 134 30 22.176

Emakumea 7.673 28 2 7.703

Guztia 29.685 162 32 29.879

Arina Larria Hilgarria Guztira

Gizona 1.645 19 3 1.667

Emakumea 2.142 18 - 2.160

Guztira 3.787 37 3 3.827

(LI 1. Taula) (LI 2. Taula)

LABURPENA

LARRIAGOAK ETA HILGARRIAK:
GIZONAK

ISTRIPU ETA INTZIDENTZIA GEHIAGO
• lanaldian: GIZONAK 

• in itinere: EMAKUMEAK



LI kopurua bajarekin LA/Itineren, larritasunaren arabera, langilearen
adin-taldea kontuan hartuz. EAE, 2018.
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Oro har, lanaldian baja hartutako istripu kopururik 
handiena 25-44 urteko adin-taldean gertatu zen 
(14.851), hala ere, intzidentzia-tasa handiagoa izan zen 
talderik gazteenean, 16 eta 24 urte artekoan (49,95, 25 
eta 44 urte arteko 39,14ren eta 65etik gorakoen 
35,13ren aldean). Hala ere, istripu kopururik handiena 
izan zuten emakumeen artean, 45 urtekoek eta hortik 
gorakoek izan zuten (3.950). Horrez gain, 
intzidentzia-indizea (21,01 zauritu milako) gazteena 
bezain handia izan zen (21,56). Gizonen artean, 
lanaldiko intzidentziak beherantz egiten du adinarekin 
(65,51 gazteenen artean, 59,21 erdiko tartean eta 49,04 
helduen artean). Edonola ere, lanaldian gertatutako 

(LI 3. Taula)

istripu hilgarriak 30 urteko edo hortik gorakoek izan 
zituzten.

In itinere bajadun istripuei dagokienez, 45 urtekoek eta 
hortik gorakoek izan zuten kopururik handiena (1.094 
istripu). Haien atzetik, 25 eta 44 urte arteko 
emakumeek eta gizonek izan zuten (944 eta 946, 
hurrenez hurren). Hala ere, 5 urteko taldeen arabera, 
intzidentzia-indizerik handienak 65 urteko eta hortik 
gorako emakumeek izan zituzten (11,39 istripu milako), 
gizonik gazteenek, 16 eta 19 urte artekoek (8,01 
milako), 20 eta 24 urte arteko emakumeek (7,36) eta 55 
eta 59 urte arteko emakumeek (7,08).

LANALDIAN ITINERE

Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira

GUZTIRA

16 - 24 1.711 12 - 1.723 233 - - 233

25 - 44 14.791 48 12 14.851 1.873 15 2 1.890

45etik gorakoak 13.183 102 20 13.305 1.680 22 1 1.703

Guztira 29.685 162 32 29.879 3.786 37 3 3.826

GIZONAK

16 - 24 1.351 12 - 1.363 112 - - 112

25 - 44 11.407 40 11 11.458 933 11 2 946

45etik gorakoak 9.254 82 19 9.355 600 8 1 609

Guztira 22.012 134 30 22.176 1.645 19 3 1.667

EMAKUMEAK

16 - 24 360 - - 360 121 - - 121

25 - 44 3.384 8 1 3.393 940 4 - 944

45etik gorakoak 3.929 20 1 3.950 1.080 14 - 1.094

Guztira 7.673 28 2 7.703 2.141 18 - 2.159

Laneko Istripuak eta Gaixotasun Profesionalak EAEan. 2018. Laburpena
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Lanaldian nahiz in itinere baja hartutako istripuen 
artean, lanaldi osoko kontratu mugagabea nagusitu 
zen (% 55,7 eta % 51,7, hurrenez hurren, istripu kopuru 
osoan). Haren atzetik, lanaldi osoko aldi baterako 
kontratua geratu zen (% 29,8 eta % 26,0 hurrenez 
hurren).

GUZTIRA
Intzidentzia-indizea

16.527 94 20 16.641 43,82 0,25 0,05 44,12

1.662 6 - 1.668 18,78 0,07 - 18,85

401 2 1 404 37,71 0,19 0,09 37,99

8.833 49 8 8.890 62,49 0,35 0,06 62,90

1.878 4 2 1.884 20,89 0,04 0,02 20,95

384 7 1 392 20,89 0,38 0,05 21,33

Bestalde, baja hartutako istripu kopururik handieneko 
adin taldea, lanaldi osoko kontratu mugagabeen 
artean, 45 urtetik gorakoena izan zen. Bestalde, lanaldi 
osoko aldi baterako kontratuen artean, 25 eta 44 urte 
artekoen taldearena izan zen, bai lanaldian, bai in 
itinere.

LABURPENA

4.Aldi baterako lanaldi osoarekin

5.Aldi baterako lanaldi partzialarekin

6.Daturik gabe (Autonomoen erreg.)

1.Mugagabea lanaldi osoarekin

2.Mugagabea lanaldi partzialarekin

3.Aldizkako langile finkoa

Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira

(LI 4. Taula)

Lanaldian baja hartutako istripu kopurua eta intzidentzia-indizea,
larrialdiaren arabera, kontratu mota kontuan hartuz. EAE, 2018.
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In itinere baja hartutako istripu kopurua eta intzidentzia-indizea,
larrialdiaren arabera, kontratu mota kontuan hartuz. EAE, 2018.

GUZTIRA
1.960 19 1 1.980 5,20 0,05 0,00 5,25

345 3 - 348 3,90 0,03 - 3,93

65 1 - 66 6,11 0,09 - 6,21

985 9 2 996 6,97 0,06 0,01 7,05

417 3 - 420 4,64 0,03 - 4,67

15 2 - 17 0,82 0,11 - 0,93

Lanaldian nahiz in itinere baja hartutako istripuen 
artean, lanaldi osoko kontratu mugagabea nagusitu 
zen (% 55,7 eta % 51,7, hurrenez hurren, istripu kopuru 
osoan). Haren atzetik, lanaldi osoko aldi baterako 
kontratua geratu zen (% 29,8 eta % 26,0 hurrenez 
hurren).

(LI 5. Taula)

Bestalde, baja hartutako istripu kopururik handieneko 
adin taldea, lanaldi osoko kontratu mugagabeen 
artean, 45 urtetik gorakoena izan zen. Bestalde, lanaldi 
osoko aldi baterako kontratuen artean, 25 eta 44 urte 
artekoen taldearena izan zen, bai lanaldian, bai in 
itinere.

4.Aldi baterako lanaldi osoarekin

5.Aldi baterako lanaldi partzialarekin

6.Daturik gabe (Autonomoen erreg.)

1.Mugagabea lanaldi osoarekin

2.Mugagabea lanaldi partzialarekin

3.Aldizkako langile finkoa

Intzidentzia-indizea
Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira

Laneko Istripuak eta Gaixotasun Profesionalak EAEan. 2018. Laburpena



Lanaldian gertatutako istripuen % 33,7 eta in 
itinerekoen % 31,0, lanpostuan urtebeteko esperientzia 
baino gutxiago zuten langileei gertatu zitzaien.

Lanean hasi eta lehen hilabetean gertatutako istripuak, 
lanaldian gertatuko guztien % 8,3 izan ziren, eta in 
itinere gertatutakoen % 7,3, larrien % 10,1 eta 
hilgarrien % 17,1.

01.
Baja hartutako istripu kopurua, lanaldian/Itinere, larritasunaren arabera,
lanpostuaren antzinatasun (betetako hilabete edo urteak) kontuan hartuz. EAE, 2018.
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ISTRIPUAK

Ezarritako antzinatasun-taldeak ez dira denboraren 
zatiketa homogeneoak; une kritikoei erantzuten diete, 
lan-kontratazioari dagokionez, eta alde batetik, 
kontratu laburren istripu-tasa adierazi nahi dute, eta 
bestetik, beren lanpostuetan esperientzia duten 
langileena.

GUZTIRA

1 Hilabete bat baino gutxiago 2.451 14 5 2.470 273 6 1 280

2 1 - 5 hilabete 4.846 24 5 4.875 557 3 1 561

3 6 - 11 hilabete 2.698 14 1 2.713 343 3 - 346

4 Urtebete - 2 urte baino gutxiago 3.049 10 2 3.061 341 2 - 343

5 2 urte - 3 urte baino gutxiago 2.000 11 1 2.012 247 3 - 250

6 3 urte - 5 urte baino gutxiago 2.361 19 6 2.386 272 4 1 277

7 5 urte - 10 urte baino gutxiago 3.474 23 1 3.498 499 5 - 504

8 10 urte - 20 urte baino gutxiago 5.891 26 8 5.925 796 8 - 804

9 20 urte - 20 urtetik gorakoak 2.913 21 3 2.937 459 3 - 462

Guztira 29.683 162 32 29.877 3.787 37 3 3.827

LABURPENA

LANALDIAN IN ITINERE

Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira

(LI 6. Taula)



Lanaldian gertatutako istripuen % 33,7 eta in 
itinerekoen % 31,0, lanpostuan urtebeteko esperientzia 
baino gutxiago zuten langileei gertatu zitzaien.

Lanean hasi eta lehen hilabetean gertatutako istripuak, 
lanaldian gertatuko guztien % 8,3 izan ziren, eta in 
itinere gertatutakoen % 7,3, larrien % 10,1 eta 
hilgarrien % 17,1.

Ezarritako antzinatasun-taldeak ez dira denboraren 
zatiketa homogeneoak; une kritikoei erantzuten diete, 
lan-kontratazioari dagokionez, eta alde batetik, 
kontratu laburren istripu-tasa adierazi nahi dute, eta 
bestetik, beren lanpostuetan esperientzia duten 
langileena.
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Lanaldian gertatutako 
istripuen % 33,7 eta in 

itinerekoen % 31,0, 
lanpostuan urtebeteko 

esperientzia baino 
gutxiago zuten 

langileei gertatu 
zitzaien.

guztikoaren %8,3 lanaldian
guztikoaren %7,3 in itinere
larrien %10,1
hilgarrien %17,1

Laneko lehen hilabetean
izandako istripuak

Laneko Istripuak eta Gaixotasun Profesionalak EAEan. 2018. Laburpena



Lan-istripuei buruzko atal honen deskribapena 
amaitzeko, 2000. urtetik 2018. urtera arte gertatutako 
bajadun istripuak aztertu ditugu. 

Taulan ikusten denez, 2002. urtetik 2017. urtera 
beheranzko joera dago istripuen kopuru orokorrean, 
izan ere, 56.444 istripuekin hasi (2009an baino % 46 
gehiago) eta 33.706rekin amaitu zen 2018an (2009an 
baino % 13 gutxiago).

01.
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ISTRIPUAK

(LI 5. Grafikoa)
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LABURPENA

Bajadun istripu kopurua, EAE 2000-2018



2002. urtetik 2018. urtera genituen datuekin aztertu dira 
bajadun istripuak. Erreferentziako urtea gisa 2009. urtea 
hartu da (oinarrizko urtea), pareka daitekeen informazio 
maila duten urteko txostenen hasiera ezartzen duelako.

Lehendabizi, taulan 2002. urtetik 2017. urtera 
beheranzko joera dago istripuen kopuru orokorrean, 
izan ere, 56.444 istripuekin hasi (2009an baino % 46 
gehiago) eta 33.706rekin amaitu zen 2018an (2009an 
baino % 13 gutxiago).
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(LI 6. Grafikoa)

Gizonen nahiz emakumeen enplegu maila nabarmen 
aldatu zenenez aztertutako aldian, intzidentzia-tasa 
kontuan hartuz egindako azterketa, termino absolutuak 
kontuan hartuz egindakoa baino zehatzagoa da. 2002. 
urtean lanaldiko intzidentzia orokorra 80,83 istripukoa 
izan zen mila langileko; 2009an izandakoa baino % 56 
handiagoa.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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1. % 1eko igoera lanaldiko istripu kopuruan 2017. urtearen 
aldean, eta handiagoa da emakumeen artean (% 2) gizonen 
artean baino (% 1).

2. % 2ko jaitsiera "in itinere" istripu kopuruan (87 istripu 
gutxiago). Emakumeek 64 istripu gutxiago izan zituzten (% 
3ko jaitsiera 2017. urtearen aldean). Gizonen artean 23 
istripu gutxiago gertatu ziren.

3. Lanaldiko istripuen intzidentzia 2017. urtearen aldean % 
1 murriztu zen, eta 37,55 istripu gertatu ziren mila 
langileko. Hobekuntza hori bai gizonen artean (55,41etik 
54,75 zauritura pasa zen mila pertsonako), bai emakumeen 
artean (19,91tik 19,72ra).

4. In itinere, intzidentzia % 5 jaitsi zen emakumeen artean 
(5,53 zauritu milako 2018an), eta % 4 gizonen artean (4,12 
zauritu milako 2018an).

5. Lanaldian izandako istripu kopurua hiru lurraldeetan 
handitu zen: Araban, 169 istripu gehiago; Bizkaian, 17 
gehiago, eta Gipuzkoan 209 gehiago.

6. "In itinere" istripu kopuruak behera egin zuen bai 
gizonen, bai emakumeen artean, Arabako gizonen artean 
izan zen. Hor, % 11 istripu gehiago izan zituzten.

7. Lanaldian gertatutako istripu hilgarrien kopurua 7,5 
handitu zen gizonen artean, eta 2, emakumeen artean.

8. Lanaldiko istripuen intzidentziak behera egin zuen 
sektore guztietan, industrian izan ezik. Hala ere, 
alderatzen badira, lehen mailako sektorearen istripua 
gertatzeko arriskua zerbitzuen sektorekoa (arriskurik 

txikiena duen sektorea) baino 4 aldiz handiagoa izan zen.  
Industriaren eta eraikuntzaren sektoreek 1,7 eta 2 aldiko 
istripu-arriskua izan zuten hurrenez hurren, zerbitzu 
enpresen aldean.

9. Intzidentzia-tasarik handiena 16 eta 24 urte arteko 
taldeak izan zuen, gizonen artean, eta adinarekin behera 
egin zuen. Emakumeen artean, berriz, 16 eta 24 urteko 
taldeak eta 45 urteko eta hortiko gorakoen taldeak 
antzeko intzidentziak izan zituzten (21,56 eta 21,01 zauritu 
milako). Handiena, 25 eta 44 urte arteko taldeak izan 
zuen.

10. Kontratu motaren arabera, lanaldiko intzidentziarik 
handiena "Aldi baterako lanaldi osokoak" izan zuen, bai 
gizonen, bai emakumeen artean.

11. Istripu ez-traumatikoak, oro har, % 7 jaitsi ziren. Hala 
ere, gizonen artean, % 10 jaitsi ziren, eta emakumeen 
artean, % 17 handitu.

12. Istripuen % 68an, enpresak arriskuen ebaluazioa 
eginda zuen, % 15ean, enpresak ez zuen eginda, eta % 
17an, ez dago halako daturik.

13. Maizen gertatu zen istripuaren aurreko gertaera 
anormala hau izan zen: "gorputzaren mugimendua 
esfortzu fisikoaren ondorioz edo esfortzu fisikoarekin".

14. Trafiko-istripuak gizonen lanaldiko istripuen % 3 izan 
ziren, eta emakumeen % 2.

15. Trafiko-istripuak gizonen "in itinere" istripuen % 61 
izan ziren, eta emakumeen % 39.

Laneko Istripuak eta Gaixotasun Profesionalak EAEan. 2018. Laburpena
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Txosten hau egiteko egindako datu-iturria CEPROSS 
aplikazioak sortutako fitxategi estatistikoa izan da. Horren 
bidez, laneko gaixotasuneko parteen jakinarazpen 
telematikoa egiten da (Gizarte Segurantzako Antolamendu 
Zuzendaritza Orokorra, Enplegu eta Gizarte Segurantzako 
Ministerioa). Fitxategian EAEko enpresetako langileen 
laneko gaixotasunen parteak jasotzen dira, Mutuek 
CEPROSS sistemari jakinarazitakoak, 2007. urtetik 2018. 
urtera. Parte horiek, Gizarte Segurantzako Sistemaren 
laneko gaixotasunen indarreko laukiaren 1299/2006 EDren 1. 
eranskinean barne hartzen diren gaixotasunenak dira.

Laneko gaixotasunek izandako bilakaera aztertzeko, 
CEPROS 2007-2018 fitxategi estatistikoa eta laneko 
gaixotasunen 2000-2006 fitxategia erabili ziren, IGATT 
aplikaziotik ateratakoa.

TXOSTEN LABURTUA 2018 GAIXOTASUNAK

Laneko Istripuak eta Gaixotasun Profesionalak EAEan. 2018. Laburpena
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3.005
2.064 berriak
941 berriz gaixotzeak
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(GP 1. Grafikoa)Urtea

Gaixotasun profesional guztien bilakaera urtearen arabera. EAE 2000-2018

2018. urtean laneko gaixotasunen 3.265 parte aitortu 
ziren. Horietatik, 260, laneko istriputzat edo 
gaixotasun arrunta gisa hartu ziren, eta analisitik 
kanpo utzi ziren. Bidezkoak ez direnak baztertuta, 
laneko 3.005 gaixotasun kontuan hartu ziren.

Jakinarazitako 3.005 gaixotasun-parteetatik, 2.064, 
gaixotasun berriak izan ziren, eta 941, birgaixotzeak. 2018. 
urtean, 246 laneko gaixotasuneko parte gehiago egon 
ziren 2017. urtean baino, beraz, jakinarazpenetan % 9ko 
igoera gertatu zen. Laneko gaixotasunen birgaixotzeen 
jakinarazpena % 12 handitu zen aurreko urtearen aldean, 
eta laneko gaixotasunen kasu berriak % 8.
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(GP 2. Grafikoa)

Laneko gaixotasunen aitorpenak % 9 handitu ziren, bai 
emakumeen, bai gizonen artean. Hala ere, emakumeen 
artean, kasu berriengatik handitu zen, % 16ko igoerarekin, 
birgaixotzeen jakinarazpenen % 5eko jaitsieraren aldean. 
Gizonen artean, berriz, birgaixotzeen jakinarazpena % 22 
handitu zen, kasu berrien % 4ko igoeraren aldean.
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Gizona Emakumea

GPen kopurua (berriak eta berriz gaixotzeak) Intzidentzia-tasa
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Gaixotasun profesionalen kasu kopurua eta intzidentzia tasa,
sexuaren arabera. EAE 2007−2018
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Gaixotasun profesionalen intzidentzia tasa, adinaren eta sexuaren arabera.
EAE 2007−2018
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Gizonen artean, intzidentzia-tasa handiagoa izan zen 
adin-talderik handienenean; emakumeen artean, 
berriz, intzidentzia antzekoa izan zen adin-talderik 
handienean eta tarteko adinekoenean. 

Tauletan erakusten ez bada ere, lan-gaixotasunen 
intzidentziarik handiena adin handieneko taldean, 
adin-talde horren hipoakusien maiztasun 
handiarengatik gertatu zen. Emakumeen artean, berriz, 

16−29 urte

30−49 urte

>= 50 urte

(GP 3. Grafikoa)

Gizona Emakumea

patologia muskulu-tendinosoen eta karpoko erretenaren 
sindromeen kasu gehiagorengatik gertatu zen.     

Aurreko urtearen aldean, adin txikiago eta handieneko 
emakumeen artean eta adin handieneko eta tarteko 
adineko gizonen artean handitu egin zen gaixotasun 
kopurua. Intzidentzia-tasari dagokionez, adin-talde 
guztietan handitu zen, 30-49 urte arteko emakume eta 
gizonen artean. 
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Laneko gaixotasunen kopururik handiena 
ekoizpen-jardueren kopuru txikian gertatu da. Hori urtero 
gertatzen da. 2018. urtean, hamar ekonomia-jarduerek 
EAEn aitortutako gaixotasun-kasu berrien % 63a 
ekartzen dute. Maiztasuna kontuan hartuz, hauek izan 
ziren: "produktu metalikoen fabrikazioa, makinak eta 
ekipamendua izan ezik"(16,3%); "metalurgia eta 
burdinazko eta altzairuzko produktuen eta ferroaleazioen 
fabrikazioa" (% 8,3); "garbiketa zerbitzuak eta jarduera" 
(% 5,9); "hezkuntza" (% 5,7); "txikizkako merkataritza" (% 
5,5); "ibilgailu motordunen fabrikazioa" (% 5,5); 
"eraikuntza espezializatuko jarduerak" (% 4,8); "Beste 

(GP 4. Grafikoa)
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Gaixotasun profesionalen intzidentzia tasa, sektorearen eta sexuaren
arabera. EAE 2009-2018

toki batean sailkatu gabeko makina eta ekipamenduen 
fabrikazioa" (% 4,6%); "Janari eta edari zerbitzua" (% 3,5) 
eta "egoitza-establezimenduetan laguntzea (% 3).  

Adierazi behar dugu, jarduera horien artean, batzuek 
intzidentzia handia dutela, baina kasu kopuru txikiarekin, 
basogintza-enpresetan edo ehungintza-enpresetan 
gertatzen den moduan, bien artean 9 kasu dituztela. 
Beraz, 2018. urtean izandako kasu berri guztien % 0,4 
ekarri dute. Hori garrantzitsua da prebentzio-eraginaren 
eta saihestu daitezkeen kasuen proportzioaren 
ikuspegitik. 
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EAEn 2018. urtean aitortu ziren laneko 2.064 
gaixotasun berrietatik, kasuen % 37k industriako eta 
eraikuntzako pertsona gaituengan eragin zuten, % 
21ek oinarrizko okupazioetan, eta % 17k instalazio eta 
makinen operadoreengan eta muntatzaileengan. 
Gizonen artean, gaixotasunen % 50 industria eta 
eraikuntzako langile gaituen taldean gertatu ziren, eta 
% 22, instalazioetako eta makinen operadoreetan. 
Emakumeen kasuan, gehien eragindako okupazioak, 

prestakuntzarik txienekoekoak izan ziren (kasuen % 
29). Haien atzetik, ostalaritza, garbiketa, zainketa 
pertsonal eta saltzaileen okupazio-taldekoak izan ziren, 
kasuen % 24rekin. Nabarmentzekoa ere bada teknikari 
edo zientzialari gisa lan egiten duten emakumeek 
izandako laneko gaixotasunen kasuen % 17, 
okupazio-talde horretan, irakaskuntzako profesionalak 
biltzen direlako, eta hor, ahotseko arazoen intzidentzia 
handia dago.

OKUPAZIOEN TALDEA
2018. URTEA 2017. URTEA

Gizonak Emakumeak Biak Gizonak Emakumeak Biak

Zuzendariak eta kudeatzaileak 
(enpresak eta administrazioa) 12 3 1 1

Teknikariak eta zientzialariak
eta adituak 18 128 146 19 123 142

Teknikariak eta laguntzaileak 54 12 66 58 10 68

Administrariak 13 20 33 8 9 17

61 178 239 57 164 221

Lehen mailako sektoreko langile
gaituak 15 3 18 10 6 16

Artisauak eta industria eta
eraikuntzako langile gaituak 657 112 769 608 78 686

287 71 358 291 46 337

Oinarrizko okupazioak (peoiak) 217 214 431 224 204 428

Daturik gabe 11 0

Guztira 1.324 740 2.064 1.276 640 1.916 (GP 1. Taula)

Laneko gaixotasun berrien banaketa, okupazioaren eta sexuaren arabera.
EAE, 2018 eta 2017

LABURPENA

Ostalaritza zerbitzuen, zerbitzu pertsonalen,
babes-zerbitzuen langileak eta saltzaileak

Instalazioetako eta makinen langileak
eta muntatzaileak
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Urtea
Infekziosak

Tumoreak

Presio−Neuropatiak

Entzumena

Arnasketakoak

Larruazala

Musk−Tendinosak

Gainerakoak

2018. urtean jakinarazitako lan-gaixotasunen prozesu berrien % 67, arazo 
muskuloeskeletikoak izan ziren, mugimendu errepikakorren eta 
behartutako jarreren estresoreengatik. Laneko gaixotasun berrien % 46 
arazo muskulo-tendinosoei dagokie, eta % 21, nerbio periferikoen 
konpresio-sindromeei, hala nola karpoaren erretenaren sindromea. 
Laneko giroko zaratak kasu berrien % 13 ekarri zuen. Ahots-korden 
arazoak, ahotsa etengabe behartzeagatik (kasuen % 6) eta larruazaleko 
lesioak, sentsibilizatzaile eta substantzia narritagarriengatik (% 3,5) izan 
ziren eragile nagusien laukia osatu zutenak.

Gaixotasun profesional berriak, gaixotasun talde handien
arabera GNS−10. EAE, 2007-2018
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(GP 6. Grafikoa)

Intzidentzien arrazoiak laneko gaixotasunen arabera. EAE. Bilakaera 2010 - 2018
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* Adina, lurralde eta sektorearen arabera egokitua

GP-en  intzidentzia-tasen ratio, sexuaren arabera 

Gizonak Emakumeak (erreferentzia)
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2018. urtean laneko gaixotasunaren arriskurik 
handieneko taldeak identifikatzeari esker, 
intzidentzia-tasen arrazoiak lortu ziren, eta lau ziren 
eragile nagusiak: enpresaren lurraldea eta 
jarduera-sektorea, langilearen sexua eta adina. 

Irudi horrek, laneko gaixotasun kasu berri guztiak 
barne hartzen ditu, bai bajadunak, bai bajarik 
gabekoak. Sexu desberdintasunen grafikoan ikusten 

denez, laneko gaixotasunen intzidentzia gizonen 
artean, gainerako faktoreek doitutakoa, emakumeen 
artean baino 1,3 aldiz handiagoa izan da, baina 2014. 
urtetik, alde hori txikiagotu da, eta 2018. urtean, 
emakumeen berdina da.    

Laneko gaixotasunen arriskua adin-talde 
desberdinetan hurbilduz joan da urte hauetan, eta 
horrela jarraitzen du 2018. urtean ere bai: zertxobait 

murriztu da 30-49 adin-taldearen intzidentzia-ratioa, 
eta are gehiago adin-talde handienean, 2017. 
urtearen aldean.

Lurraldearen arabera alderatzen baditugu 
intzidentzia-tasaren datuak, Gipuzkoako 
intzidentzia-tasa Bizkaiko baino zertxobait handiagoa 
zen 2018an, eta Arabakoa baino handiagoa zen kasu 
bietan.  Hala ere, adin, sexu eta sektorearen arabera, 
laneko gaixotasunen intzidentzia handiagoa da 

Bizkaian Gipuzkoan baino, eta are handiagoa 
Arabaren aldean.

Jarduera-sektoreari dagokion grafikoan, Industria 
sektorea da nabarmen arriskurik handiena duena, izan 
ere, zerbitzuen sektorea baino ia 5 aldiz handiagoa da 
intzidentzia. Haren atzetik, eraikuntza dago, ia 3 aldiz 
handiagoa den intzidentziarekin, eta azkenik, lehen 
mailako sektorea dago, zerbitzuen sektoreakoa baino 
1,5 aldiz handiagoa den arriskuarekin. 
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* Sexu, adina eta sektorearen arabera egokitua

GP-en  intzidentzia-tasen ratio, Lurraldearen arabera

Gipuzkoa Bizkaia Araba (erreferentzia)
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2018. urtean laneko gaixotasunaren arriskurik 
handieneko taldeak identifikatzeari esker, 
intzidentzia-tasen arrazoiak lortu ziren, eta lau ziren 
eragile nagusiak: enpresaren lurraldea eta 
jarduera-sektorea, langilearen sexua eta adina. 

Irudi horrek, laneko gaixotasun kasu berri guztiak 
barne hartzen ditu, bai bajadunak, bai bajarik 
gabekoak. Sexu desberdintasunen grafikoan ikusten 

denez, laneko gaixotasunen intzidentzia gizonen 
artean, gainerako faktoreek doitutakoa, emakumeen 
artean baino 1,3 aldiz handiagoa izan da, baina 2014. 
urtetik, alde hori txikiagotu da, eta 2018. urtean, 
emakumeen berdina da.    

Laneko gaixotasunen arriskua adin-talde 
desberdinetan hurbilduz joan da urte hauetan, eta 
horrela jarraitzen du 2018. urtean ere bai: zertxobait 
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murriztu da 30-49 adin-taldearen intzidentzia-ratioa, 
eta are gehiago adin-talde handienean, 2017. 
urtearen aldean.

Lurraldearen arabera alderatzen baditugu 
intzidentzia-tasaren datuak, Gipuzkoako 
intzidentzia-tasa Bizkaiko baino zertxobait handiagoa 
zen 2018an, eta Arabakoa baino handiagoa zen kasu 
bietan.  Hala ere, adin, sexu eta sektorearen arabera, 
laneko gaixotasunen intzidentzia handiagoa da 

Bizkaian Gipuzkoan baino, eta are handiagoa 
Arabaren aldean.

Jarduera-sektoreari dagokion grafikoan, Industria 
sektorea da nabarmen arriskurik handiena duena, izan 
ere, zerbitzuen sektorea baino ia 5 aldiz handiagoa da 
intzidentzia. Haren atzetik, eraikuntza dago, ia 3 aldiz 
handiagoa den intzidentziarekin, eta azkenik, lehen 
mailako sektorea dago, zerbitzuen sektoreakoa baino 
1,5 aldiz handiagoa den arriskuarekin. 
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Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak (erreferentzia)
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* Adina, lurralde eta sektorearen arabera egokitua.

Bajarekin GP-en  intzidentzia-tasen ratio,
sexuaren arabera

Bajarekin GP-en  intzidentzia-tasen ratio,
adinaren arabera

* Sexu, lurralde eta sektorearen arabera egokitua

30-49 urte 50 urte edo gehiago 16-29 urte (erreferentzia)

* Sexu, adina eta sektorearen arabera egokitua

Bajarekin GP-en  intzidentzia-tasen ratio,
Lurraldearen arabera

Gipuzkoa Bizkaia Araba (erreferentzia)

* Sexu, adina eta lurraldearen arabera egokitua

Bajarekin GP-en  intzidentzia-tasen ratio,
sektorearen arabera

(GP 7. Grafikoa)

Intzidentzien arrazoiak bajadun laneko gaixotasunen arabera. EAE.
Bilakaera 2010 - 2018 

Emakumeak Gizonak (erreferentzia)
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Prebentzioa gehiago kontuan hartuz, gehien 
interesatzen dena laneko gaixotasuneko arriskurik 
handieneko taldeak identifikatzea da. Horretarako, 
azterketa bera egin zen, baina murriztua laneko 
gaixotasunen eta lan-baja behar izan zuten istripuen 
-kasu berrien- kasuan, patologiaren zorroztasun 
handiagoaren adierazle gisa. Irudian, lau faktoreen 
grafiko berak erakusten dira, baina bajadun laneko 
gaixotasun berrietara murriztuta.

Ikusten den lehenengo gauza generoaren araberako 
arriskuaren joera aldaketa da. Laneko baja 
bideratzen duten patologietan, emakumeek gizonen 
baino arrisku handiagoa izan duten laneko 
gaixotasuna izateko, gainerako doiketa-faktoreak 
kontuan hartu gabe. Sexuaren araberako berariazko 
tasek laneko gaixotasun tasa handiagoa erakusten 
jarraitzen badute ere 2018. urtean, gizonen artean 
emakumeen artean baino, adina, jarduera-sektorea 
eta lurraldea kontuan hartuz, emaitza aldatu egiten 
da: bajadun laneko gaixotasunen intzidentzia 
handiagoa da emakumeen artean gizonen artean 
baino.

Horrez gain, adinaren araberako intzidentzia arrazoia 
aldatu zen.  Bajadun laneko gaixotasunen kasuan, 
laneko gaixotasunen intzidentzia berdindu zen 
tarteko adineko eta adin handieneko pertsonen 
artean. Gaixotasun guztiak kontuan hartzen direnean 
gertatzen den aldaketa hori (baja + bajarik gabe), 50 
urteko eta hortik gorakoen taldean, bajarik gabeko 

laneko gaixotasun asko (hala nola hipoakusiak) 
aitortzen direlako gertatzen da. Bajadun patologiak 
kontuan hartzean, hipoakusien eragina desagertzen 
da, eta ez da alderik ikusten intzidentzian tarteko 
adin-taldeen eta aurreratuenen artean. 

Lurraldeari dagokionez, bajadun laneko 
gaixotasunetan, Bizkaiko eta Gipuzkoako intzidentzia 
oso antzekoa, Arabakoa baino handiagoa.    

Jardueraren araberako arriskuari dagokionez, 
bajadun laneko gaixotasunetan, industria-sektorea 
izan da arriskurik handiena izan duena aztertutako 
urte guztietan. Haren atzetik, eraikuntza dago, profil 
hori 2018. urtean mantenduz. 2018. urtean laneko 
gaixotasunen intzidentzia-tasa murriztu zen lehen 
sektorean, eta zerbitzuen sektorearen azpitik 
zertxobait kokatu zen.

Azterlan eta txosten honen helburuetako bat, laneko 
gaixotasunei buruzko prebentzio-ekintzak gure 
erkidegoko zer enpresa eta jarduera-taldetan 
ezarriko den identifikatzea da.

Helburu nagusia gerta daitekeen laneko 
gaixotasunen kopurua ahal beste murriztea da, eta 
horretarako, prebentzio-eragin handiena izango 
lukeen ekoizpen-jarduera motak ikusi behar dira. 
Beste modu batera esanda, laneko gaixotasunen 
kopururik handiena saihestu daitekeen 
ekoizpen-jardueraren taldeak identifikatzea. 

31
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(GP 8. Grafikoa)

Irudian, EAEn laneko gaixotasunak % 5 edo gehiago 
saihesten lagun dezaketen jarduerak erakusten 
dira, 2018. urteko gaixotasun profesionalen aitorpen 
zifrak kontuan hartuz. Ikusten denez, produktu 
metalikoen fabrikazioan lan egiten duten enpresetan 
prebentziozko hobekuntza-ekintzek % 21 murriztu 
lezakete gaur egungo laneko gaixotasunen 

maiztasuna eta galdaketa eta metalurgia taldeko 
enpresek % 12. Ehuneko txikiagoan lagunduko 
lukete ibilgailuen eta autoaren osagaien fabrikazioan 
aritzen diren enpresek, eraikinetako eta garbiketa 
zerbitzuen enpresek, makinak eta ekipamenduak 
fabrikatzen dituztenek, eta eraikuntza 
espezializatuko enpresek. 
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Irudian ikusten denez, jarduera motak desberdinak dira 
prebentzio-eragina bereiz aztertzen bada gizonen eta 
emakumeen artean.  Gizonen kasuan, 
prebentzio-pisurik handiena duten jarduerak aurreko 
irudikoak dira, eta horrez gain, enpleguarekin (saihestu 
daitezkeen kasuen % 7) eta kautxuzko produktuen eta 
plastikoen fabrikazioarekin eta eraikinen 
eraikuntzarekin zerikusia duten jarduerak (saihestu 
daitezkeen kasuen % 5, bakoitzean) barne hartzen dira. 
Emakumeen artean, saihestu daitezkeen kasuen 
ehunekoa gizonen artean baino handiagoa da, baina 
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*EAEren langileriari esleitutako Arrisku Egozgarriaren ehunekoa, itxarondako tasa onartuz = ikusitako tasa ertainak

GP−en prebentzio−inpaktu handiena duten jarduerak. Saihiesgarriak
diren GP−en ehunekoa sexuaren arabera *. EAE 2018 urtean

(GP 9. Grafikoa)

jarduera-motetan aldatu egiten da, emakume gehiago 
eta intzidentzia handiagoa dagoen jarduerak adieraziz. 
Nagusia hezkuntza da (saihestu daitezkeen kasuen % 
41), eta haren atzetik daude garbiketa-enpresak 
(saihestu daitezkeen kasuen % 38), txikizkako 
merkataritza (saihestu daitezkeen kasuen % 33), 
egoitza-establezimenduetako laguntza (% 27), produktu 
metalikoen fabrikazioa (% 26), ostalaritza enpresak (% 
25), elikagaien industria (% 18) eta ibilgailuen eta 
autoen osagaien fabrikazioa (saihestu daitezkeen 
kasuen % 15).
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• 2018. urtean laneko gaixotasunen aitorpenak 
handitzen jarraitu zuen, % 9ko igoerarekin aurreko 
urtearen aldean. Hazkundeak handiagoa izaten jarraitu 
zuen laneko gaixotasunen birgaixotzeetan (% 12ko 
igoera), laneko gaixotasunen kasu berrietan baino (% 
8ko igoera), hala ere, aldeak ez dira aurreko urtean 
bezain handiak. Aitorpenen igoera osoa antzekoa izan 
zen emakumeen eta gizonen artean, hala ere, 
emakumeen kasuan, kasu berrien igoerarengatik 
gertatu zen. Gizonen kasuan, birgaixotzeengatik.

•Laneko gaixotasunen intzidentzia-tasaren bilakaerak, 
2011-2018 aldian, % 17ko jaitsiera erakusten du bi 
sexuetan, % 25ekoa izan zen gizonen artean, eta 
emakumeen artean % 19 handitu zena. Horrek 
erakusten du laneko gaixotasunek EAEn gertatutako 
laneko gaixotasun guztietan langileen artean duten 
eraginaren gero eta pisu handiagoa.  

• 2018. urtean bajarik gabeko laneko gaixotasunen 
parte gehiago aitortzen jarraitu ziren (% 54), bajadunen 
aldean (% 46). Beraz, aurreko urteko ehunekoak 
mantendu ziren. Bajadun/bajarik gabeko laneko 
gaixotasunen ratioa 1:1,2 da.

• Baja-aldiaren iraupenak behera egin zuen 2018. 
urteko laneko gaixotasunen prozesuetan, 2017. 
urtearen aldean, hala ere, alde horiek ez ziren 
esanguratsuak izan.  Hasierako gertakarien baja 
denbora handiagoa izan zen emakumeen artean 2018. 
urtean, aurreko urtean baino. 

• Industria-sektoreko enpresek laneko gaixotasunen kasu 
kopururik handiena ekartzen dutenak izaten jarraitzen 
dute, eta beraz, intzidentzia-tasarik handienak dituztenak 
dira. Laneko gaixotasunen neurrizko igoera gertatu zen 
sektore guztietan (eraikuntza, industria eta zerbitzuak), 
lehen mailako sektorean izan ezik, mantendu zirelako.

• Laneko gaixotasunen kasu berri gehien izan zituzten 
ekoizpen-jarduerak hauek izan ziren: "produktu 
metalikoen fabrikazioa", "galdaketa-metalurgia", 
"Eraikinetako garbiketa-zerbitzuak", "hezkuntza" eta 
"txikizkako merkataritza".  Azken hiru jarduera-adar 
horietan laneko gaixotasunak handitu ziren.

• Emakumeek izandako laneko gaixotasun guztietan, 
hezkuntza, garbiketa eta txikizkako merkataritza, egoitza 
eta ostalaritza establezimenduetako laguntza jardueren 
emakumeen kasu gehiago izan ziren.  Gizonen artean, 
kasu berri kopururik handiena izan zuten bost 
ekoizpen-jarduerak hauek izan ziren: produktu metalikoen 
fabrikazioa; galdaketa-metalurgia; eraikuntza 
espezializatua; makina eta ekipamenduen fabrikazioa; 
ibilgailuen eta osagaien fabrikazioa.

• Gizonen laneko gaixotasunen erdia industria eta 
eraikuntzako langile gaituen artean gertatu ziren. 
Emakumeen artean, kasuen % 29 prestakuntzarik 
txikieneko emakumezko langileenak izan ziren; % 24, 
ostalaritza, garbiketa, zainketa pertsonalen eta saltzaileen 
okupazioetan, eta % 17, irakaskuntzako emakumezko 
langileenak.
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• 2018. urtean tendoi-zorroen, muskulu-lotuneen eta 
ehun bigunen arazoak, gaixotasun infekziosoen, karpoko 
erretenaren sindromeak eta neurri txikiagoan, 
ahots-korden arazoak handitu egin ziren. Zaratarengatiko 
hipoakusien kopuruak behera egin zuen. 

• Gaixotasun muskulu-tendinosoen, hipoakusien, 
larruazaleko gaixotasunen eta arnas gaixotasunen (asma 
eta substantziak arnasteagatiko bestelako gaixotasunak) 
intzidentziak gizonen artean emakumeen artean baino 
handiagoa izaten jarraitu zuen

• Emakumeek gizonek baino intzidentzia handiagoa 
izaten jarraitu zuten presiozko neuropatia periferikoen 
kasuan, hala nola karpoko erretenaren sindromea, goiko 
arnas bideen arazoak ahots-kordetan eta patologia 
infekziosoa.

• Gizonezko langileen artean, arnas gaixotasunak 
galdaketa enpresetan, produktu metalikoak fabrikatzen 
dituzten enpresetan, elikagaien industrian eta metalikoak 
ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioan 
nagusiki gertatu ziren. Arazo muskulu-tendinosoak eta 
zati bigunen arazoak gizonen artean produktu metalikoak 
fabrikatzen dituzten enpresetan, metalurgia, eraikuntza 
eta makina eta ekipamenduak fabrikatzen dituzten 
enpresetan bildu ziren.

• Laneko minbizien aitorpenak behera egin zuen. 
Aitortutako 5 minbiziak gizonek izan zituzten, eta 
asbestoa (1), kromo Vl (1), nikela (1) eta zur hautsa (1) 
arnasteagatik gertatu ziren. Bosgarren kasuan dago 
eragin zuen agentearen daturik.

• Generoak desberdintasun-faktore bat izaten jarraitzen 
du laneko gaixotasunen intzidentzian. Laneko 
gaixotasun bat izateko arriskua berdindu bada ere, 
laneko baja eskatzen duen laneko gaixotasun bat 
izateko arriskuak handiagoa izaten jarraitzen du 
emakumeengan, gizonen aldean.   
 
• Bajadun laneko gaixotasunetan, arriskurik handiena 
adin aurreratuenen taldeak (≥50 urtekoak) eta 30-49 
urteko taldeak dute.

• Euskal Autonomia Erkidegoak Estatuko hirugarren 
erkidegoa izaten jarraitu zuen, Nafarroa eta Errioxaren 
atzetik, aitortutako patologia profesionaleko 
intzidentziari dagokionez.

• Laneko gaixotasunak prebenitzeko, produktu 
metalikoak fabrikatzen dituzten enpresei, galdaketa eta 
metalurgia zerbitzuei, ibilgailuak eta osagaiak 
fabrikatzen dituzten enpresei, eraikinetako eta 
garbiketa zerbitzuei, makinak fabrikatzen dituzten 
enpresei eta eraikuntza espezializatuko enpresei 
bereziki erreparatu beharko litzaieke. Jarduera 
horietan, hain zuzen, saihestu daitezke laneko 
gaixotasuneko kasu gehien. Horrez gain, hezkuntzan, 
garbiketa-enpresetan, txikizkako merkataritzan eta 
egoitza-establezimenduetako laguntzan egin beharko 
litzateke esfortzurik handiena, emakumezko langileen 
laneko gaixotasun gehien saihestu daitezkeen jarduerak 
direlako.

Laneko Istripuak eta Gaixotasun Profesionalak EAEan. 2018. Laburpena
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