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1. AURKEZPENA 

Hirekin	Euskadiko	ekimen	eta	esku	hartze	 sozialeko	entitateen	elkartearen,	 eta	bere	erakunde-baz-
kideen, eta UPV/EHUren laguntzarekin egindako proiektu baten emaitza dira “Esku hartze sozialeko 
erakundeetako arrisku psikosozialen prebentzioari buruzko txostena” eta “Esku hartze sozialeko era-
kundeetako	arrisku	psikosozialak	ebaluatzeko	gida”,	eta	aipatu	erakundeetan	laguntzen	duten	lan-bal-
dintzak hobetzeko xedea dute. 

Honela	definitzen	du	Osasunaren	Mundu	Erakundeak	osasuna: “Erabateko ongizate fisiko, psikologiko 
eta soziala edukitzea, eta ez gaixotasun-gabezia bakarrik”.	Beraz,	ongizate-egoera	eratzen	duen	ele-
mentua	da	alderdi	soziala,	fisikoarekin	eta	mentalarekin	batera.

Lanpostuan arrisku psikosozialen eraginpean egotetik sor daitezke estresa, antsietatea, depresioa, hain-
bat nahasmendu psikosomatiko, hainbat nahasmendu kardiobaskular...

Gure kasuan, esku hartze sozialeko erakundeez eta entitateez ari gara. Erakunde horiek, besteren ar-
tean, laguntza ematen diete gizarte bazterketarako arriskuan dauden kolektiboei. 

Gainera, nahiz eta ez dugun orain garatuko, boluntariotzaren irudiarekin egin dezakegu hor topo. Kon-
plexuagoa	da	hori,	ez	baitago	erakundearekiko	lan-harremanik;	hala	ere,	ez	dira	laneko	arriskuen	pre-
bentziotik kanpo geratzen.

Arrisku psikosozialen prebentzioan dabiltzan eragile guztiei laguntzeko tresna dira aipatu txostena eta 
gida. Horiekin, erabakiak hartzeko eta neurri egokiak ezartzeko behar den informazioa eduki ahalko 
dute,	arrisku	psikosozialei	eusteari	edo	prebentziozko	ekintza	behar	bezala	planifikatzeari	begira.

Txostenean, arrisku eta alderdi psikosozialei buruzko oinarrizko kontzeptuak sartu dira, bai eta esku 
hartze sozialeko sektoreko langileek aurrez aurre dituzten arriskuen analisia ere. 

Gidan, berriz, arrisku psikosozialak ebaluatzeko prozedura azaltzen da, eta autoebaluazioa egiteko me-
todo bat proposatzen, berariaz esku hartze sozialeko sektorean ezarri ahal izateko. Bestetik, langileen 
osasun-baldintzak	hobetzeko	gomendio	sorta	bat	erantsi	da,	alderdi	psikosozialei	buruzkoa.
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2. ESPARRU ARAUTZAILEA

Orokorra

Espainiako Konstituzioa
- 40. artikulua: botere publikoek laneko segurtasuna eta higienea zaindu behar dituztela ezartzen du.
- 41. artikulua: osasuna babesteko eskubidea aitortzen du.

31/1995 Legea, azaroaren 8koa, laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa.
- Enpresariak bere zerbitzura dauden langileen segurtasuna eta osasuna bermatu behar dituela ezar-

tzen du, lanarekin zerikusia duten alderdi guztiei dagokienez, alderdi psikosozialak barne hartuta.

39/1997 Errege Dekretua, VI. eranskina
- Batetik,	laneko	arriskuen	prebentziorako	goi-mailako	teknikariek	behar	duten	prestakuntza	azaltzen	

du;	bestetik,	ergonomian	eta	alderdi	psikosozialetan	behar	den	prestakuntza	zehazten	du	eta,	azke-
nik, 34. artikuluan, Prebentzio Zerbitzuetan egon daitezkeen lau espezialitate ezartzen ditu. Ergo-
nomia eta psikosoziologia aplikatua da espezialitate horietako bat, eta, horrekin, onartu egiten da 
langileen	osasunerako	arrisku-eragileak	direla	alderdi	psikosozialak.
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3. ALDERDI PSIKOSOZIALAK

Alderdi psikosozialak
Laneko alderdi psikosozialak, batetik, lanaren, horren ingurunearen, laneko asebetetze mailaren eta 
antolakuntza-baldintzen arteko elkarreraginak dira, eta, bestetik, langilearen gaitasunak, beharrak, 
kultura eta langileak lanetik kanpo duen egoera pertsonala daude. Horrek guztiak, pertzepzioen eta 
esperientzien bidez, laneko osasunean, errendimenduan eta asebetetze-mailan eragin dezake (LANE, 
1986, 3. or.).

Arrisku-faktore psikosozialak
Alderdi psikosozialak, langilearen osasunari eta ongizateari kalte egiteko aukera dutenean, arrisku
-faktoreak	dira	(Benavides	et	al.	2002);	hau	da,	tentsioa eta laneko estresa piztu dezaketen alderdi 
gisa jokatzen dutenean (Peiró, 1993).

Alderdi psikosozialak

Lanaren edukia
Lanean aldakortasunik ez egotea, laneko zikloak laburrak izatea, lana 
zatikatua	eta	zentzugabea	 izatea,	gaitasunen	erabilera-maila	 txikia	
izatea, ziurgabetasun handia egotea eta harreman tenkatuak egotea.

Gainkarga eta erritmoa Lan	gehiegi,	lan-erritmo	bizia,	denbora-presio	altua,	amaitzeko	pre-
sazko epeak.

Ordutegiak
Txanda-aldaketak,	gaueko	txanda,	ordutegi	zurrunak,	aurretik	jakin	
ezin daitekeen laneko ordutegia, lanaldi luzeak edo elkarreraginerako 
denborarik gabekoak.

Kontrola Parte-hartze	txikia	erabakiak	hartzean,	lan-zamaren	gaineko	kontrol-
gaitasun txikia eta laneko beste alderdi batzuk...

Giroa eta ekipoak Lan-baldintza	 txarrak,	 laneko	ekipo	ezegokiak,	ekipoen	mantentze-
lanik	ez,	leku-falta,	argi	gutxi	edo	gehiegizko	zarata.

Antolakuntza-kultura 
eta zereginak

Barne-komunikazio	txarra,	laguntza	maila	txikiak,	norberaren	egitekoen	
zehaztapen-gabezia	edo	akordiorik	eza	antolakuntzaren	xedeetan.

Pertsonen arteko harremanak Isolamendu	fisiko	edo	soziala,	harreman	urria	buruekin,	pertsonen	ar-
teko gatazkak edo laguntza sozialik ez.

Antolakundean duen rola Rol-anbiguotasuna,	 rol-gatazka	 eta	 beste	 pertsona	 batzuen	 gaineko	
ardura.

Karreren garapena
Ziurgabetasuna karrera profesionalean, edo karrera profesionala ete-
tea, sustapen txikia edo gehiegizkoa, soldata txikia, ziurgabetasuna 
kontratuan.

Lanaren eta familiaren arteko 
harremana

Eskaera gatazkatsuak lanaren eta familiaren artean. Familiaren ingu-
ruko laguntza txikia. Arazo dualak karreran.

Kontratuko segurtasuna Lan ezegonkorra, aldi baterako lana, ziurgabetasuna lanaren etorki-
zunean. Soldata eskasa.

Cox eta Griffithsen kategorizazioa (1996)
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4. ARRISKU PSIKOSOZIALAK

Lanaren antolakuntzaren ondoriozko egitatea, gertaera edo egoera da arrisku psikosoziala; langilea-
ren osasunari eragiteko aukera handia dauka, eta ondorio handiak edukitzen ditu (I-WHO,	2008;	Grif-
fiths,	1999).

· Arrisku psikosozial nagusiak

· Estresa

Honela	definitzen	du	Europako	Batzordeak	laneko estresa: lanaren edukiaren, laneko antolakuntzaren 
edo laneko ingurumenaren zenbait alderdi txar edo kaltegarriri ematen zaien erantzun emozionalen, 
kognitiboen, fisiologikoen eta jarrerazkoen multzoa da. 

Espainiako	jurisprudentziak,	zenbait	jardunbidetan,	lan-istriputzat	jo	du	estresa,	lanak	osasunari	era-
gindako	kaltetzat.	Funtzionamenduaren	hondamen-egoera	da	arrisku	psikosoziala,	eta	osasun	fisikoan	
edo mentalean ondorio larriak eragiteko arrisku handia dauka. Europako datuek diotenez, laneko baja-
rako eragile nagusietako bat da, oso hedatuta dagoena, eta goranzko norabidean doana.

· Burnouten sindromea edo higadura profesionala

Maslach	y	Jackson	(1986,	1.	or.)	Burnout akidura emozionalaren, despertsonalizazioaren eta norberaren 
errealizazio murritzaren sindromea da, eta jendearekin nolabait lan egiten duten pertsonengan ager 
daiteke.
Lanaren beraren eginkizunek eragiten duten neke emozionala da akidura emozionala. Arreta eman behar 
zaien pertsonei ezartzen zaien tratu urrunak eragiten duen despertsonalizazioak eta norberaren errealiza-
zio baxuak laneko autoestimu baxua eragiten dute, eta lana bera egiteko orduan ere agertzen da.

Langileek Burnouten sindromera iritsi arte igarotzen dituzten etapak	zehaztu	dituzte	Edelwich-ek	eta	
Brodsky-k	(1980):	
- Berotasun-etapa: Langileentzat lana bizigarria da, eta igarokortzat hartzen dituzte gatazkak, irtenbi-

dea duten kontutzat. Langileek nahi edo helburu handiak dauzkate, eta energia izugarria. 
- Geldialdi-etapa: Lanaren gaineko itxaropenak betetzen ez direnean eta xedeak, ahalegindu arren, 

lortzeko zail agertzen hasten direnean hasten da.
- Frustrazio-etapa:	Laneko	etsipenaren	eta	motibazioaren	aldia	da;	bertan,	arazo	emozionalak,	fisikoak	

eta jokabidezkoak agertzen dira. 
- Gogogabetasun-etapa: Langileak etsia hartzen du, gauzak aldatzeko ezintasunaren aurrean. 
- Burnout etapa: Etapa	honetan,	lanean	aurrera	egiten	jarraitzeko	ezintasun	fisiko	eta	psikologikora	iris-

ten da langilea, eta sintomatologia indarrez sartzen da: akidura emozionala, despertsonalizazioa eta 
norberaren	errealizazio	murritza	lanean.	Legediaren	arabera,	lan-istripua	da	Burnouten	sindromea.
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· Indarkeria

LANEk	(2003)	honela	definitzen	du	laneko indarkeria: “zentzuzkoa ez den ekintza, gertaera edo jarrera 
oro, non pertsonak erasotzen, mehatxatzen, umiliatzen edo lesionatzen diren, bere lanaren zuzeneko 
ondorio gisa”.

California	Occupational	Safety	and	Health	Administration	(1995)	delakoak	hiru mota nagusitan banatzen 
du indarkeria:

- I. motako indarkeria: Lanarekin berarekin zerikusirik ez duten pertsonengandik datozen indarkeriazko 
ekintzak.

- II. motako indarkeria: Arreta edo zerbitzu ematen zaien bezeroengandik datozen indarkeriazko ekintzak.

- III. motako indarkeria: Lantokiko lankideengandik edo buruengandik datozen indarkeriazko ekintzak. 

Espainiako legediak modu orokorrean ezartzen du norberaren babeserako eta indarkeriaren aurkako 
babeserako eta segurtasunerako eskubidea, herritar gisa dituen oinarrizko eskubideen barruan. Espai-
niako	Konstituzioaren	15.	artikuluak	berariaz	aitortzen	du	pertsona	orok	duela	osotasun	fisikorako	eta	
psikologikorako eskubidea.

· Laneko jazarpena edo mobbing-a

Egun,	laneko	bizitzan	dagoen	lan-arrisku	garrantzitsuenetakotzat	jotzen	da	mobbing-a	edo	laneko	jazarpena.

Laneko	segurtasunerako,	higienerako	eta	osasunaren	babeserako	Europako	Batzordeko	Komite	Aholku-e-
maileak	(2001)	honela	definitzen	du	laneko jazarpena: lankideen edo buru hierarkikoen eta mendekoen 
arteko portaera negatiboa, zeinaren bidez pertsona batek edo batzuek pertsona bat hainbat aldiz umilia-
tzen eta erasotzen duten, zuzenean nahiz zeharka, berori alienatzeko xedez eta ondorio horrekin.

Mobbing-aren	edo	laneko	jazarpenaren	faseak:

- Gatazka-fasea: Pertsonen arteko hasierako gatazkak agertzen dira, eta arazo larri eta handiagoa iza-
tera igaro daitezke. 

- Estigmatizazio- edo mobbing-fasea: Jarrera	zirikatzaile	errepikakorrak,	sei	hiletik	gora	irauten	du-
tenak. Biktimak egoera ulertzeko zailtasunak edukitzen ditu, bai eta gatazkarengatiko erruduntasun
-sentimenduak	ere.	

- Erakundeak esku-hartzeko fasea

- Botatzeko edo baztertzeko fasea: Mobbing-prozesua	denboran	luzatzen	bada,	erruduntasun-sentimen-
duak gora egiten du, eta jazarritako pertsonaren osasuna narriatzen da. Ondorioz, baja errepikatuak 
edukitzen ditu, eta “enpresak jazarritako pertsonaren gainean duen uste txarra” areagotzen da. Izan 
ere, argudio gehiago izaten ditu biktimaren arazo psikologikoei egozteko gatazkaren erantzukizuna. 
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Lanean	jarrera	jakin	batzuk	edukitzea	legez	kanpokoa	dela	ezartzen	dute	legezko	oinarri	batzuek;	hala	
nola Espainiako Konstituzioak, 10. artikuluan ezartzen baitu edozein egoeratan bermatu behar dela 
duintasuna, eta 14. artikuluan ezartzen baitu berdintasunerako bermea. Bestetik, Langileen Estatutua 
dago, 1995eko testu bateginaren 4.2. artikuluan bermatzen baititu diskriminaziorik eza, laneko duinta-
suna eta intimitatearekiko errespetua.

· Sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena

Europako Erkidegoen 92/131 Gomendioak, lanean emakumeen eta gizonen duintasuna babesteari bu-
ruzkoak,	honela	definitzen	du	sexu-jazarpena: lanean emakumeen eta gizonen duintasunari eragiten 
dioten sexuaren inguruko jarrerak, edo sexuan oinarritutako beste jokaera batzuk, buruen eta lanki-
deen jarrera barne hartuta. Langileen edo ikastunen duintasunaren urraketa onartezina osatzen dute 
jarrera horiek, zitala, arrazoigabea eta iraingarria baldin bada jarrera horien xede den pertsonaren-
tzat. Horrelakoetan, enpresariek edo langileek (buruak eta lankideak barne hartuta) jarrera horren 
eraginpean jartzen dute pertsona bat, eta menderatze hori erabiltzen dute, esplizituki zein inplizituki, 
pertsona hori lanbide-heziketara, enplegura, enpleguan jarraitzera, maila-igoeretara edota soldatara 
iristeko ahalmenean eragina duten erabakiak edo enpleguaren inguruko beste erabaki batzuk hartzeko 
oinarri gisa, eta jarrera horrek larderiazko lan-ingurunea, etsaia edo umiliagarria sortzen du jarrera 
horren xede den pertsonarentzat.

Laneko	sexu-jazarpenaren	inguruko	legedia	orokorra	da,	eta	langileen	oinarrizko	eskubideei	egiten	die	
erreferentzia.	Espainiako	Konstituzioaren	15.	artikuluan,	pertsona	ororen	osotasun	fisikorako	eta	psiko-
logikorako eskubidea aitortzen da, eta, 18. artikuluan, argi agertzen da herritar orok duela intimitate-
rako eskubidea. Langileen Estatutuaren testu bateginaren 4. artikuluko 2. paragrafoak intimitaterako 
eskubidea eta “pertsonaren duintasunari zor zaion begirunerako eskubidea” zehazten ditu, “sexuaren 
inguruko	ahozko	irainen	edo	irain	fisikoen	aurreko	babestzat	hartuz	begirune	hori”.

· Lan-mendekotasuna

Denboraren zati handi bat lanari eskaintzen dion langilea da lanaren mendekoa, familia-mailan, ai-
sialdi-mailan eta maila sozialean ondorio negatiboak daudenean, lanean ez dagoela ere lanean eten-
gabe pentsatzen duenean, eta zentzuzkoa dena baino lan gehiago egiten duenean.	(Scotte,	Moore	eta	
Miccelli,	1997).

Lan-mendekotasuna	pixkanaka	 garatzen	da.	Beherago,	 lan-mendekotasunaren bilakaera-sekuentzia 
azalduko	dugu,	Alonso	–	Fernández-i	(1996)	jarraituz.	

- Lehenengo sekuentzia. Eragindakoari familiarekiko eta bere mendekoekiko jokaera autoritarioa ikus-
ten zaionean hasten da agertzen mendekotasuna. 

- Bigarren sekuentzia.	Estres-sindromearen	sintomak	agertzen	hasten	zaizkio	eragindakoari,	eta,	on-
dorioz, lan egiteko gaitasuna narriatzen zaio. Horren jakitun izaten denez, nekea aldi batez kentzen 
duten	drogetara	eta	botiketara	jotzen	du.	Jarrera	hori	ohikoa	bihurtzen	joaten	da,	lanaren	mendeko	
pertsonak lan egiteko gaitasuna murriztuta ikusten duen heinean. 
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- Hirugarren sekuentzia. Estresaren ondorioz, depresioa eta nahasmendu psikosomatikoa agertzen 
dira. Alkoholaren gehiegizko kontsumoa ere agertzen da. 

- Laugarren sekuentzia. Substantzia horiek gehiegi hartzeak, depresioekin eta nahasmendu psikosoma-
tikoekin	batera,	gaixotasun	koronario	baten	krisi	akutua	ekartzen	du,	edo	ekar	dezake;	baita	bat-ba-
teko heriotza ekarri ere.
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5. ESKU HARTZE SOZIALEKO ERAKUNDEETAKO ARRISKU PSIKOSOZIALEN AZTERKETA

Hainbat erakundetan elkarrizketak egin ondoren, esku hartze sozialeko erakundeetako lanpostuetan 
dauden	arriskuak	eta	arrisku-eragileak	identifikatzea	da	atal	honen	helburua,	bai	eta	laneko	eguneroko	
jardueretatik eratorritako arriskuak deuseztatzeko edo txikitzeko gomendioen edo jardunbide egokien 
sorta bat eskaintzea ere.

Esku-hartze	sozialtzat	jotzen	da	modu	formal	edo	antolatuan	egiten	diren,	gizartearen	premiei	eran-
tzuten	dieten	eta	xedetzat	gizarte-bazterketako	prozesuak	prebenitzea,	arintzea	edo	zuzentzea	nahiz	
gizarteratze-prozesuak	edo	gizarteak	parte	hartzeko	prozesuak	sustatzea	duten	jarduerak.

Xede-taldeak	anitzak	izaten	dira,	hala	nola	adingabeak	eta	gazteak,	emakumeak,	adinekoak,	kontu	eko-
nomikoengatik baztertutakoak, etxerik gabekoak, edozein mendekotasunen edo mendekotasun ohiren 
ondoriozko nahasmenduak dituzten pertsonak, migratzaileak, langabetuak, presoak eta preso ohiak... 
Kasu	guztietan,	bazterketa-egoeran	edo	bazterketarako	arriskuan	dauden	pertsonak	edo	taldeak	izaten	
dira,	edo	gizartean	eragiteko	parte-hartzea	sustatu	behar	duten	pertsonak	edo	taldeak.

Bizkaiko Esku Hartze Sozialari buruzko II. Hitzarmenaren arabera (BAO, 195. zk., 2009ko urriaren 13a, 
asteartea), lantaldeak multzokatu dira, hiru eremu funtzionalen arabera:

- Esku hartze sozialeko arloa: beren lanetan, esku hartze sozialaz arduratzen diren langileak.

- Administrazio eta kudeaketa arloa: administrazio-lanez	eta	antolakundea	zein	horren	zentro	bat	edo	
batzuk kudeatzeaz arduratzen diren langileak.

- Zerbitzu eta jarduera laguntzaileen arloa: jarduera nagusiari laguntzeko lanez edo jarduera nagusia-
ri atxikitako zerbitzuez arduratzen diren langileak.

Azterketa egiteko, bi taldetan banatuko ditugu aurreko paragrafoan aipatutako arloak. Alde batetik, 
esku hartze sozialeko arloa edukiko dugu, eta, bestetik, administrazio eta kudeaketa arloa eta zerbitzu 
eta jarduera laguntzaileen arloa.
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ESKU HARTZE SOZIALEKO ARLOA

LANPOSTUKO EGINKIZUNAK
· Beren lanetan, esku hartze sozialaz arduratzen diren langileak

LANPOSTUKO ARRISKU PSIKOSOZIALAK eta JARDUNBIDE EGOKIEN PROPOSAMENAK

ESTRESA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Lanaren	gainkarga	
-	 Norbanakoaren	gaitasunak	gutxi	erabiltzea,	

errutinak eta lan errepikakorrak 
-	 Lan-erritmo	altua	eta	zorrotza	
-	 Argitasunik	eza	esleitutako	eginkizunetan	eta	

arduretan 
-	 Pertsonen	arteko	harreman	arazotsuak	
-	 Lanpostuaren	etorkizunaren	inguruko	

ziurgabetasuna 
-	 Laneko	ordutegi	ezegokiak	
-	 Lanerako	prestakuntza-gabezia	

-	 Urdail-hesteetako	gaixotasunak;	hala	nola:	heste	
narritakorraren sindromea, ultzera peptikoa...

-	 Gaixotasun	kardiobaskularrak;	hala	nola:	lehen	
mailako hipertentsio arteriala, bularreko angina, 
bihotzekoak, istripu zerebrobaskularrak 

-	 Gaixotasun	mentalak;	hala	nola:	antsietate-
nahasmendu	orokorra,	egokitzapen-nahasmenduak,	
asaldura emozionalak, depresioa. Autoestimu baxua 
eta urduritasuna.

-	 Kontrakturak.
-	 Loaren	asaldura	eta	zefaleak.

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Betekizunen	benetako	irismenaren,	zerbitzuaren	
baldintzen eta ardura profesionalen berri ematea 
erabiltzaileei. 

-	 Egokitzen	diren	atseden-egunak	zehaztea	
lanaldiaren antolakuntzan, langile bakoitzaren 
baldintzei	egokituz	lan-zama	eta	lan-erritmoa.	

-	 Langileen	parte-hartzea	ahalbidetzea	laneko	
txanden aukeraketan. 

-	 Ahal	den	neurrian,	zereginak	eta	lanak	esleitzean,	
aldaketa-kopuru	nahikoa	sartzea	langile	
bakoitzarentzat. 

-	 Prestakuntza	jarraitua	eskaintzea,	bai	eta	lanpostua	
osatzeko gai berrien inguruko prestakuntza eta 
arrisku psikosozialen prebentzioaren inguruko 
prestakuntza ere, zerbitzuak ematea errazteari 
begira. 

-	 Lanpostuen	azterketa	eta	zehaztapena	edukitzea,	
rol-anbiguotasunak	eta	-gatazkak	saihestuz.	

-	 Autoritate-	eta	ardura-ildo	argiak	ezartzea.	
-	 Gaitasunak	eta	ardurak	zehaztea,	zehatz	eta	modu	

errealistan, benetako gaitasunak kontuan hartuz. 
-	 Komunikazio-sareak	hobetzea	eta	antolakundean	
parte-hartzea	sustatzea,	giroa	hobetuz.

-	 Aldi	berean	hainbat	lan	ez	egitea.
-	 Perfekzionismo-	eta	autoexijentzia-maila	altuak	

kontrolatzea. 
-	 Bizimodu	osasungarria	edukitzea	(dieta,	ohiturak	

eta ariketa). 
-	 Lo	egitea	lehentasuna	da,	eta	atsedena	

beharrezkoa, indarra berritzeko. 
-	 Askotariko	erlaxazio-ariketak	egitea;	yoga	edo	

arnasa hartzeko teknikaren bat. 
-	 Egoki	uztartzea	familiako	bizitza,	atsedena	eta	

lanaldia. 
-	 Bilera	sozialak	areagotzea.	
-	 Plazer-uneak,	aisia	eta	atsedena	areagotzea.	
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BURNOUT

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Lanpostuko	giro	fisikoa.
-	 Lanpostuak	berezkoak	dituen	faktoreak	(lanaren	

gainkarga, presazko denborak eta epeak). 
-	 Antolakuntzaren	egitura	eta	klima	(txandak	eta	lan-

plangintza). 
-	 Ordainsarien	sistemak	bat	ez	egitea	egindako	

ahaleginarekin. 
-	 Giza	baliabideen	sistema	(sustapena,	prestakuntza	

eta garapen profesionala). 
-	 Zerbitzua	ematen	zaien	erabiltzaileekin	harreman	

ezegokiak edukitzea lanean. 
-	 Erabiltzaileek	gehiegi	eskatzea	eta	arreta-eskaera	

jarraituak egitea zerbitzuan. 
-	 Truke-faktoreak	antolakuntzaren	eta	hortik	kanpoko	

bizitzaren artean. 

-	 Neke	fisikoa	edo	psikologikoa.
-	 Jarrera	hotz	eta	despertsonalizatua	besteekiko	

harremanean. 
-	 Moldakaiztasun	profesionalaren	sentimendua.	
-	 Frustrazioa	eta	gogogabetasuna.	
-	 Urruntze	emozionala,	zinismoa	eta	ironia	

erabiltzailearekiko harremanean, eta hoztasuna. 
-	 Akidura	emozionala.	
-	 Oldarkortasuna,	etsaitasuna.

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Lanak	eta	txandak	banatzean,	langileen	arteko	
desberdintasunak saihestea. 

-	 Zerbitzuak	emateagatiko	eta	jarduera	
profesionalengatiko	aitortza-	edota	ordainsari-
politikak ezartzea. 

-	 Langilearen	beharrekin	bat	egiten	duten	
prestakuntza-plan	garrantzitsuak	eskaintzea.	

-	 	Trebetasun	sozialen	eta	komunikazioaren	arloko	
prestakuntza orokorra eskaintzea. 

-	 Gizarte-bazterketa	egoeran	dauden	pertsonekin	
komunikatzeko trebetasunen inguruko prestakuntza 
ematea langileei.

-	 Erabiltzaileek	zerbitzuaren	inguruan	duten	
asebetetze-mailaren	inguruko	feedbacka	ematea.	

-	 Erabakiak	hartzen	eta	antolakuntza	hobetzeko	
parte hartzen duten lantalde eraginkorrak sortzea.  

-	 Prestakuntza	espezifikoa	eskaintzea,	artatzen	diren	
pertsonen	jarrera-ildo	ezegokiak	(modu	jarraian	
laguntzarik	ez	ematea,	erantzun	katastrofikoak,	
xantaia emozionalak, portaera autoritarioak eta 
gogorrak, lan profesionalaren gaineko kritikak...) 
prebenitzeko. 

-	 Langileentzako	prestakuntza	eta	entrenamendua	
adimen emozionalean.

-	 Langileen	artean	“Burnouten”	sindromea	
hautemateko mekanismoak ezartzea.

-	 Estresari	agertzen	den	unean	egitea	aurre,	horren	
jatorria konpontzeari ekinez, prozesu negatiboan 
aurrera	egitea	saiheste	aldera;	hau	da,	lanagatik	
“erreta” sentitzeraino ez iristeko. 

-	 Egoerari	aurre	egitea,	eta	arrazoi	nagusia	bilatzea.
-	 Ezeztapenean	ez	erortzea;	sintoma	fisiko	edo	

psikologiko larriak baldin badaude, ez mugatzea 
“estresarengatik da” esatera. 

-	 Bizimodu	osasungarria	edukitzea	(dieta,	ohiturak	
eta ariketa). 

-	 Lo	egitea	lehentasuna	da,	eta	atsedena	
beharrezkoa, indarra berritzeko. 

-	 Askotariko	erlaxazio-ariketak	egitea;	yoga	edo	
arnasa hartzeko teknikaren bat. 

-	 Egoki	uztartzea	familiako	bizitza,	atsedena	eta	
lanaldia. 

-	 Bilera	sozialak	areagotzea.	
-	 Plazer-uneak,	aisia	eta	atsedena	areagotzea.	
-	 Suminkortasuna	eta	erresuminezko	zein	

sumindurazko erantzunak neurtzea laneko 
gorabeheren	aurrean,	auto-kontrol	emozionaleko	
trebetasunetan gaituz edo laguntza profesionala 
bilatuz. 
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SEXU JAZARPENA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Komentario	zakarrak	edo	lizunak.	
-	 Sexu-eskakizunak	eta	-intsinuazioak.	
-	 Sexu-ukituak.	
-	 Begirada	edo	keinu	lizunak.	

-	 Suminkortasuna,	antsietatea.	
-	 Umore-aldaketak.	
-	 Frustrazioa	eta	inpotentzia-sentimenduak.	
-	 Norberarenganako	errukia	eta	isolamendua.	
-	 Antsietatearen	sintoma	fisiologiko	arinak.	

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Prozedura	formalak	nahiz	informalak	abiaraztea	
antolakundean,	sexu-jazarpena	prebenitzeko.	

-	 Berariaz	kondenatzea	sexu-jazarpena,	eta	langile	
guztiek tratu duina jasotzeko eskubidea dutela 
defendatu, adieraziz jazarpenezko jarrerak ez 
direla ez baimenduko, ez barkatuko, eta behar 
diren	diziplina-neurriak	ezarriko	direla	horretarako.	

-	 Biktimek	jarraitu	beharreko	prozedura	azaltzea,	
seriotasuna, isilpekotasuna eta babesa ziurtatuz 
egon daitezkeen errepresalien aurrean. 

-	 Ziurtatzea	langileei	sexu-jazarpenaren	prebentzio-
politika jakinarazten zaiela, eta horiek jakin 
dezatela kexatzeko eskubidea dutela, eta, 
horretarako,	sexu-jazarpenezko	jarrerak	ez	
onartzeko	konpromiso	finkoa	dagoela.	

-	 Laneko	sexu-jazarpenaren	prebentzioaren	arloan	
prestatzea langileak. 

-	 Salaketaren	prozeduraren	berri	ematea.	

-	 Sexu-jazarpenezko	jokaerak	identifikatzea.	
-	 Sexu-jazarpena	ofizialki	komunikatzea	eta	salatzea,	
babes-neurri	egokiak	abiarazi	daitezen.	

-	 Isolamendu	soziala	saihestea,	harreman	sozialak	
edukiz eta aisialdiko jarduerak eginez. 

-	 Sexu-jazarpenaren	prozesuaren	gaineko	
erruduntasuna saihestea.  

-	 Laguntza	medikua,	psikologikoa	eta	legala	
eskatzea, bai plan terapeutikoa diseinatzeko, 
prebentzio-neurriekin,	farmakologia-
tratamenduekin edo laneko bajarekin adibidez, bai 
kontu juridikoak jorratzeko. 
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LANEKO INDARKERIA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Ahozko	jarrera	mehatxagarriak	langilearentzat.	
-	 Ahozko	irain	edo	mehatxu	zuzenak.
-	 Ahozko	jazarpena	eta	larderia.	
-	 Borroka,	kolpeak	emateko	saiakera.
-	 Eraso	fisikoak	(harramazkak,	ostikoak,	haginkadak,	

atximurrak...) 

-	 Antsietatearen	sintoma	fisiologikoak.	
-	 Antsietatezko	erantzunak.	
-	 Egonezina	eta	defentsa-jarrerak	edukitzea	pertsona	

bortitzekin.
-	 Suminkortasuna	eta	umore-aldaketak.
-	 Frustrazioa	eta	babesgabetasun-sentimendua.	
-	 Hauskortasun-	eta	zaurgarritasun-sentsazioa,	

gainkarga emozionala eta tentsio psikikoa.

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Laneko	indarkeriaren	prebentziorako	politika	
eraginkorrak ezartzea. 

-	 Langileak	laneko	indarkeriaren	prebentziorako	
prestatzea. 

-	 Biktimari	laguntza	eskaintzea.	
-	 Biktimari	laguntzea:	lehen	laguntzak	eta	behar	den	
mediku-laguntza	ematea.	

-	 Gertakari	bortitzaren	inguruko	ikerketa	egitea.	
-	 Erabiltzaileen	arreta	behar	bezala	diseinatuta	eta	

kudeatuta dagoela ziurtatzea. 
-	 Arrisku	handia	duten	zerbitzuak	txandakatzea,	

pertsona bera ez dadin egon beti arrisku beraren 
eraginpean. 

-	 Komunikazio-estrategietan	eta	gatazkak	
konpontzeko tekniketan gaitzea langileak. 

-	 Larrialdietarako	prozedura	argiak	ezartzea,	
gertakariren bat jazoz gero zer egin eta nora joan 
jakiteko. 

-	 Lanpostuan	indarkeriazko	egoerak	maneiatzeko	
moduari	buruzko	prestakuntza	espezifikoa	ematea.	

-	 Indarkeriazko	ekintza	salatzea	eta	indarkeria-
kasuetan ezarri behar den protokoloa ezartzea. 

-	 Jarrera	bortitzak	edota	narriadura	kognitiboa	duten	
pertsonen	aztoramena	maneiatzeko	jarrera-ildoak	
ezartzea.
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ADMINISTRAZIO	ETA	KUDEAKETA	ARLOA	ETA	ZERBITZU	ETA	JARDUERA	LAGUNTZAILEEN	ARLOA
LANPOSTUKO EGINKIZUNAK

·	Administrazio-lanak	egiteaz	eta	antolakundea	eta	horren	zentro	bat	edo	batzuk	
kudeatzeaz arduratzen diren langileak.

LANPOSTUKO ARRISKU PSIKOSOZIALAK ETA JARDUNBIDE EGOKIEN PROPOSAMENAK

ESTRESA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Gehiegizko	lan-zama.	
-	 Gaitasun-gabezia.
-	 Lan	errepikakorrak.
-	 Erantzukizuna.	
-	 Erabakitzeko	askatasuna.	
-	 Argitasuna	lanetan.	
-	 Partaidetza-gabezia.	
-	 Komunikazio-gabezia.	
-	 Gatazkak	lankideekin.
-	 Ezegonkortasuna	lanean.	
-	 Laneko	baldintza	fisikoak.	
-	 Osotasun	fisikoa	gordetzeko	arriskuak.	
-	 Lanaldiaren	gehiegizko	iraupena.	
-	 Gaueko	txandak.
-	 Lan-erritmoa.

-	 Gogorik	eza.	
-	 Motibaziorik	eza.
-	 Urduritasuna.
-	 Nahaste-sentipena.	
-	 Erabakiak	hartzeko	zailtasuna.	
-	 Ziurgabetasuna.

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Langileari	egokitzea	lan-zama	eta	-erritmoa.	
-	 Langile	bakoitzaren	gaitasunen	arabera	antolatzea	
lan-ordutegiak	eta	lan-banaketa.	

-	 Egoki	zehaztea	lanpostuaren	ardurak.	
-	 Sustapen	profesionala	erraztea	eta	ahalegina	eta	

eraginkortasuna saritzen direla ziurtatzea. 
-	 Laneko	egonkortasunari,	prestakuntza-planen	

garapenari eta langileen gaitasunen kudeaketari 
laguntzea. 

-	 Langileen	parte-hartzea	sustatzea,	beren	
lanpostuarekin zerikusia duten erabakiak hartzeko 
orduan. 

-	 Barne-komunikaziorako	bide	egokiak	ematea	
antolakundean. 

-	 Laneko	gatazkak	kudeatzeko	eta	konpontzeko	
prozesua garatzea antolakundearen barruan. 

-	 Nork	bere	buruari	esleitzea	lanak,	denbora	
errealean egin ahal izan daitezen. 

-	 Gehiegizko	lana	kentzea,	gure	lanaldian	ordutegiak	
ezarriz eta atseden txikiak hartuz. 

-	 Aldi	berean	hainbat	lan	ez	egitea.	
-	 Perfekzionismo-	eta	autoexijentzia-maila	altuak	

kontrolatzea. 
-	 Behar	beste	lo	egin	eta	bizkorgarriak	kendu	

eguneroko dietatik. 
-	 Erlaxazio-ariketak	egitea	erregulartasunez.	
-	 Dieta	orekatua.	
-	 Kirol	arina	eta	aisialdi-jarduerak	egitea	sarri.	
-	 Osasun-arloko	profesionalei	kontsultatzea	lo	egiteko	
zailtasunak,	neke	orokortua,	etsipena,	umore-
aldaketak,	suminkortasuna	eta	antsietate-zantzu	
arinak edukiz gero. 
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BURNOUT

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Higadura	emozionala.	
-	 Autoestimu	profesionalaren	gabezia.	
-	 Laneko	atsekabea.	
-	 Neke	fisikoa	eta	emozionala.	

-	 Konfiantza-galera.	
-	 Norberaren	balio-galera.	
-	 Erruduntasuna	garatzea	langilearengan.	
-	 Insomnioa.	
-	 Antsietatea,	frustrazioa,	autoestimu	baxua.	
-	 Suminkortasuna,	urruntze	afektiboa.	
-	 Motibazioa	galtzea	eta	atsekabe	pertsonala.	
-	 Nortasun-aldaketak.	
-	 Akidura	emozionala.	
-	 Digestio-nahasmenduak.	Pisu-aldaketak.

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Zuzendaritza-estilo	parte-hartzailea.	
-	 Laneko	itxaropenak	argitzea,	langileak	

antolakundearekin duen kontratu psikologikoari 
dagokionean (antolakundeak langilearekin dituen 
itxaropenak eta promesak). 

-	 Aukera	gehiago	eskaintzea	laneko	txanden	
aukeraketan. 

-	 Profesionalen	koordinazioa	erraztea	zerbitzua	
ematean. 

-	 Feedbacka	ematea	langileei,	bai	lana	egiteko	
moduaren gainekoa, bai bezeroek jasotako 
zerbitzuaren	gainean	duten	asebetetze-mailaren	
gainekoa. 

-	 Langileen	estimua	sustatzea,	beren	lana	aitortzeko	
praktiken bidez. 

-	 Komunikatzeko	gune	informalak	eta	komunikazio-
prozesu anitzak sustatzea langileen artean 
(horizontala, goranzkoa, beheranzkoa).

-	 Erabakiak	hartzen	eta	antolakuntza	hobetzeko	
parte hartzen duten lantalde eraginkorrak sortzea. 

-	 Langileen	artean	Burnouten	sindromea	hautemateko	
mekanismoak ezartzea. 

-	 Azaldu	den	arazoari	modu	aktiboan	aurre	egiteko	
estrategiak abiaraztea. 

-	 Banaka,	lana	aberasteko	teknikak	ezartzea;	
hala nola, eginkizunak aldatzea, jarduerak 
aldatuz: telefonoz hitz egitea, fotokopiak egitea, 
ordenagailuan lan egitea eta abar. 

-	 Asperdura	eta	frustrazioa	saihestea.	
-	 Lankideekin	harreman	tirabiratsuak	edota	

gatazkatsuak saihestea.
-	 Entrenamendua	gatazkak	konpontzeko	

estrategietan. 
-	 Kirol	arina	eta	aisialdi-jarduerak	egitea.	
-	 Laneko	gorabeheren	aurrean,	suminkortasuna	

eta erresuminezko zein sumindurazko 
erantzunak	neurtzea,	auto-kontrol	emozionaleko	
trebetasunetan gaituz edo laguntza profesionala 
bilatuz. 
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SEXU-JAZARPENA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Komentario	zakarrak,	txisteak,	piropoak	edo	
elkarrizketa lizunak. 

-	 Keinu	lizunak,	imintzioak.	
-	 Telefono	bidezko	deiak,	elkarrekin	irteteko	presioak	
eta	sexu-harremanak	edukitzeko	gonbidapenak.	

-	 Sexu-ukituak.

-	 Suminkortasuna,	antsietatea.	
-	 Babesgabetasun-sentimenduak.	
-	 Antsietate-egoerak.	
-	 Depresioa.	
-	 Inpotentzia-sentimenduak.	
-	 Norberarenganako	errukia	eta	autoestimu	baxua.	

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Prozedura	formalak	nahiz	informalak	abiaraztea	
antolakundean,	sexu-jazarpena	prebenitzeko.	

-	 Berariaz	debekatzea	sexu-jazarpena,	eta	langile	
guztiek tratu duina izateko eskubidea dutela 
defendatu, adieraziz jazarpenezko jarrerak ez 
direla ez baimenduko, ez barkatuko, eta behar 
diren	diziplina-neurriak	ezarriko	direla	horretarako.	

-	 Biktimek	jarraitu	beharreko	prozedura	azaltzea,	
seriotasuna, isilpekotasuna eta babesa ziurtatuz 
egon daitezkeen errepresalien aurrean. 

-	 Ziurtatzea	langileei	sexu-jazarpenaren	prebentzio-
politika jakinarazten zaiela, eta horiek jakin 
dezatela kexatzeko eskubidea dutela, eta, 
horretarako,	sexu-jazarpenezko	jarrerak	ez	
onartzeko	konpromiso	finkoa	dagoela.	

-	 Laneko	sexu-jazarpenaren	prebentzioaren	arloan	
prestatzea langileak. 

-	 Salaketaren	prozeduraren	berri	ematea.	

-	 Sexu-jazarpenezko	jokaerak	identifikatzea.	
-	 Sexu-jazarpena	ofizialki	komunikatzea	eta	salatzea,	
babes-neurri	egokiak	abiarazi	daitezen.	

-	 Isolamendu	soziala	saihestea,	harreman	sozialak	
edukiz eta aisialdiko jarduerak eginez. 

-	 Sexu-jazarpenaren	prozesuaren	gaineko	
erruduntasuna saihestea. 

-	 Laguntza	medikua,	psikologikoa	eta	legala	
eskatzea, bai plan terapeutikoa diseinatzeko, 
prebentzio-neurriekin,	farmakologia-
tratamenduekin edo laneko bajarekin adibidez, bai 
kontu juridikoak jorratzeko. 

LAN MENDEKOTASUNA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Lanean	gehiegi	inplikatzea.	
-	 Lanari	balio	handiegia	ematea.	
-	 Lanak	eskuordetzeko	ezintasuna.	
-	 Lanari	eskaintzen	zaion	denboraren	gaineko	

kontrola galtzea. 
-	 Lanaren	gaineko	kontrol	gehiegi	edukitzea.	

-	 Hiperaktibitatea	eta	etengabeko	presa.	
-	 Erlaxatzeko	zailtasunak.	
-	 Antsietate-sintoma	larriak.	
-	 Insomnioa.	
-	 Arazo	kardiobaskularrak.	
-	 Urdail-hesteetako	nahasmenduak.	
-	 Lan-harreman	txirotuak.	
-	 Erretasuna	eta	suminkortasuna.	
-	 Autoestimu	baxua.	

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Lanak	eta	ardurak	eskuordetzeko	kultura	eta	
taldeko lana sustatzea antolakundean. 

-	 Langileari	egokitzea	lan-zama	eta	-erritmoa.	
-	 Langile	bakoitzaren	gaitasunen	arabera	antolatzea	
lan-ordutegiak	eta	lan-banaketa.	

-	 Egoki	zehaztea	lanpostuaren	ardurak.	

-	 Jarduera-sorta	zabalekiko	eta	ahalegin	handiekiko	
konpromisoa saihestea, ahalik eta denbora 
gutxienean toki nabarmenduan egoteko hartzen 
bada. 

-	 Xede	oso	handiak	planteatzea	saihestea.	
-	 Lanaldia	eguneko	8	orduetatik	harago	luzatzea	

saihestea. 
-	 Familiako	eta	laneko	bizitzak	egoki	bateratzea.	
-	 Laguntza	profesionalaren	bidez	jorratzea	lan-

mendekotasuna.
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MOBBING-A EDO LANEKO JAZARPENA

Arrisku-faktoreak Kalteak

-	 Nahita,	komunikazioa	gabetzea.	
-	 Ahozko	erasoak.	
-	 Kritika	profesionalak	eta	pertsonalak.	
-	 Mehatxu	fisikoak/psikikoak,	lekukoak	saihestuz.	
-	 Biktimari	entzungor	egitea.	
-	 Lan	umiliagarriak	egitera	behartzea.	
-	 Biktimarenganako	kalumnia.	
-	 Erasoak	lan-ingurunean.

-	 Konfiantza	narriatzea.	
-	 Norberaren	balio-galera.	
-	 Erruduntasuna	garatzea	biktimarengan.
-	 Insomnioa.	
-	 Antsietatea.	
-	 Suminkortasuna.	
-	 Nekea.
-	 Nortasun-aldaketak.	
-	 Buruko	mina.	
-	 Digestio-nahasmenduak.	
-		Pisu-aldaketak.	

Antolakuntzaren inguruko jardunbide egokiak Langileen inguruko jardunbide egokiak

-	 Laneko	jazarpenaren	esanahia	zabaltzea	
antolakundean. 

-	 Jazarpenaren	irismena	eta	nolakotasuna	ikertzea.	
-	 Antolakundearen	konpromiso	etikoa,	jazarpenik	
gabeko	lan-ingurunea	sustatzeko.	

-	 Biktimei	non	eta	nola	lagundu	ahal	zaien	azaltzea.	
-	 Biktimari	laguntza	eskaintzea.	
-	 Isilpekotasunari	eta	inpartzialtasunari	eustea	

prozesuan. 
-	 Langileen	eta	horien	ordezkarien	inplikazioa	

bermatzea laneko jazarpenaren detekzioan eta 
prebentzioan. 

-	 Jarduteko	protokoloa	egitea,	laneko	jazarpena	
prebenitzeko eta, gertatuz gero, arreta emateko. 

-	 Laneko	jazarpenezko	jokaerak	identifikatzea.	
-	 Jasotzen	dituen	jazarpenezko	jokaerak	ahalik	eta	

lasterren dokumentatzea eta erregistratzea. 
-	 Publiko	egitea	intimitatean	eta	ezkutuan	jasotzen	

diren jazarpenezko jarrerak, eta lankideei, 
nagusiei, zuzendariei, aholkulariei, familiakoei eta 
lagunei komunikatzea horiek. 

-	 Haserrea	eta	erresumina	kontrolatzea	eta	
bideratzea.

-	 Adierazkorra	izatea,	eta	pasibotasunik	zein	
oldarkortasunik gabe erantzutea kalumniei eta 
kritika suntsitzaileei. 

-	 Norberaren	datuak,	dokumentuak	eta	artxiboak	
babestea, jazarleen gaitasun manipulatzaileekin 
fidatu	gabe.

-	 Isolamendu	soziala	saihestea,	harreman	sozialak	
edukiz eta aisialdiko jarduerak eginez. 

-	 Jazarpen-prozesuaren	gaineko	erruduntasuna	
saihestea.

-	 Ez	saiatzea	jazarlea	konbentzitzen	edo	aldatzen.	
-	 Jazarpenaz	hitz	egitea,	eta	jokaera	horiek	eragiten	

dituzten emozioak adieraztea. 
-	 Laguntza	medikua,	psikologikoa	eta	legala	

eskatzea, bai plan terapeutikoa diseinatzeko, 
prebentzio-neurriekin,	farmakologia-
tratamenduekin edo laneko bajarekin adibidez, bai 
kontu juridikoak jorratzeko. 

-	 Jazarleari	entzungor	egitea,	azken	erabaki	gisa.	
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