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Aurkezpena
“Mendekotasunak eta lan-esparruan”

Mendekotasunak osasun-arazo larria dira. Azken urteetan
aldaketak egon dira kontsumo-ohituretan: substantzia berriak
agertu dira eta zenbait arrisku-jokabide sortu dira, besteak beste,
jokoarekin, erosketekin, lanarekin, ariketa fisikoarekin, janariarekin
eta teknologiarekin lotuta.
Osasunaren Mundu Erakundearen (OMS) arabera, adikzioa
gaixotasun fisikoa eta psiko-emozionala da, substantzia, jarduera
edo harreman batenganako mendekotasuna edo beharra
sortzen duena. Zeinu eta sintomen multzoan faktore biologikoak,
genetikoak, psikologikoak eta sozialak daude. Adikzioek arriskuan
jar ditzakete pertsona baten bizitzaren arlo guztiak, bai eta lanaren
arloa ere.
Adikzioen barruan, zenbait jarduerarekin lotuta daudenez arituko
naiz, hala nola jokoarekin, erosketekin eta mugikorrekin.
Jarduera hori egiteko gero eta denbora gehiago behar dugunean,
aisialditik edo denbora libretik ez ezik, beste esparru batzuetatik
hartu beharko dugu denbora hori, alegia, betekizunetarako edo
arduretarako denboratik.
Zer gertatuko da jarduera horiek lan-esparrua inbaditzen badute?
Hona hemen mendekotasuna duten pertsonen artean lanaren
arloan identifikatutako ondorio nagusiak: lanera ez agertzea,
kontzentratzeko arazoak eta errendimendua txikitzea, ebasketak
lanean, gatazkak lankideekin, kaleratzea edo kontratua ez berritzea,
zailtasunak beste enplegu bat aurkitzeko, lanpostu-aldaketak
mendekotasunezko jokabideak eragindako arazoengatik, eta,
azkenik, laneko istripuak.
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Oharkabetasun bihurtu al dira mugikorrak lanean?
Azken urteetan, lan-jardunaldian zehar telefono mugikorren
erabilpena orokortu egin da, batez ere, zereginak enpresatik
kanpo egiten dituzten lanpostuen kasuan. Bestalde, langile batzuek
gai pertsonaletarako erabiltzen dituzte. Mugikorra erabiltzeak
oharkabeak handitzen ditu, beste zereginen gaineko arreta
txikitzen baitu. Ondorioz, hutsak egin daitezke eta horiek istripu bat
izateko probabilitatea handitzen dute.
Laneko espazioak eta tokiak mendekotasunak saihesteko oso
garrantzitsuak izan badaitezke ere, ia ez da ekintzarik egiten.
Gai horien inguruko hausnarketa handitzeko, Mª Jesús Martíni
egin diogu elkarrizketa, OSALANeko Bizkaiko Lurralde Zentroko
Laneko Osasun Unitateko medikuari. Halaber, apustuekiko eta
erosketekiko mendekotasuna duen pertsona baten kasua jaso
dugu, mendekotasun mota horiek sakonago ezagutzeko, bai eta
lanaren arloan nola eragin dezaketen ere.
Gure kolektiboak enpresak, sindikatuak eta langileak animatzen
ditu jokabide-mendekotasunak saihestera eta mendekotasun mota
horiek dituzten pertsonei laguntzera. Isilpeko mendekotasunak
direnez gero, seguru asko, intzidentzia uste duguna baino
handiagoa izango da.

Ana Herrezuelo
Asajer elkarteko psikologoa
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Elkarrizketa

Osalan

Zer da OSALAN? Nola sortu zen eta zer helburu ditu?
OSALAN Eusko Jaurlaritzaren organismo autonomoa da, abenduaren
21eko 7/1993 Legeak sortu zuen eta langileen osasunarekin lotutako
jarduketak kudeatu, koordinatu eta sustatzen ditu.
OSALANen funtzioen artean honako hauek nabarmenduko ditugu:
«Droga-mendekotasunaren fenomenoa zaintzea lan-esparruan,
horretarako, substantzia estupefazienteek, eta alkoholak zein
tabakoak laneko segurtasunean eta osasunean duten eraginari
buruzko azterketak eta txostenak eginez».
Gaur egun, zein da lan-esparruaren errealitatea mendekotasunei
dagokienez?
Mendekotasunek zeharkako eragina dute gizartean, klase sozialen
araberako bazterketarik gabe, eta lan-munduak arazo hori dauka
ere bai. Egia esateko, gaia tabua da, eta arazoaren benetako
intzidentzia ez da haren benetako magnitudea.
Zeintzuk dira mendekotasunezko jokabideek enpresetan eragiten
dituzten lan-ondorio ohikoenak?
Mendekotasuna duten pertsonen artean ohikoa da lanera ez
agertzea, besteak beste, gaixotasunagatik edo mendekotasunak
eragindako jokabide desegokiak sortzeagatik.
Gai horren inguruko argitalpen guztietan, halaber, jasotzen da
pertsona horiek izaten dituztela istripu edo intzidente gehien. Beti esan
ohi bada ere, istripuen ikerkuntzetan inoiz ez da aipatzen adikzioa izan
denik kausa, edo ustezko kausa denik.
Gainera, enpresen balio-aniztasunak zailtzen dira, pertsonen
gaitasunak gutxitzen direlako; gatazkak sortzen dira giza baliabideekin
eta lan-giroa zein enpresaren irudia txartzen dira.
Azkenik, kalte materialak sor daitezke eta kalitate urriagoko lana egin,
beste ondorio negatiboren artean.
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Zer protokolo jarraitu behar du enpresa batek
mendekotasunezko jokabiderik sumatzen badio?

langile

bati

Enpresek galdera hori egiten diote maiz OSALANi. Gure erantzuna
da enpresek prebentzio-lana egin behar dutela mendekotasunen
arazoei aurre egiteko, arazoak sortu baino lehen.
Baina arazoa sortzen bada, lehenik arazo bat dagoela onartu
behar da, eta, jarraian, arazoari heldu. Argi dagoenez, ikuspegia
ezberdina izango da kasuan kasu, lanaren, mendekotasun motaren
eta pertsonaren arabera. Hala ere, faktore horiek gorabehera, guk
uste dugu arazoari heldu behar zaiola laguntzeko grinaz, ez berriz,
zigortzekoaz. Eragindako pertsonari laguntzeko neurriak hartzen
dituzten enpresek emaitza hobeak lortzen dituzte, eta kasu askotan
langileak lan-jarduera normala berriz egitea lortzen dute ere bai.
Arazoa konpontzeko zigorra soilik ezartzen duten kasuetan, arazoak
iraun egiten du eta langileek ezkutuan mantentzen dituzte horrelako
kasu berriak.
Zure iritziz, nahikoa baliabide dituzte enpresek beren langileen
mendekotasunei heltzeko zenbait arlo, hala nola informazioa,
kontzientziazioa eta laneratzea baloratuta?
Bai, uste dut enpresek nahikoa baliabide dituztela, baina egia
da hainbatetan ez dituztela erabiltzen, ezagutzen ez dituztelako.
Arazo horri nola heldu galdetzen digutenean, beren prebentziozerbitzuari aholkuak eskatzeko erantzuten diegu, eta harritu egiten
dira. Prebentzio-zerbitzuak organismo teknikoak dira, eta langileen
ordezkaritzarekin elkarlanean aritu daitezke, bai eta, jakina,
enpresetan mendekotasunei heltzeko prozesuak kudeatu zein
enpresen prebentzio-planak garatu ere.
Ba al dago jarduketa-planik enpresetan adikzioak prebenitzeko?
Plan horiek egonez gero, gehitzen al dira jokabide-mendekotasunak:
jokoa, lana, sexua, teknologiak?
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Bai, gero eta enpresa gehiagok dituzte mendekotasunei aurre
egiteko jarduketa-planak. Egia da arreta handiagoa eman diotela
substantzien mendekotasunari. Ezin dugu ahaztu alkoholaren
kontsumoa normalizatua dagoela gure gizartean, eta adikzio-kausa
nagusia dela gure ingurunean. Baina gutxika-gutxika substantziekin
loturarik ez duten mendekotasunak ezagunagoak eta arruntagoak
egiten ari dira, eta, ondorioz, arreta handiagoa jasotzen ari dira.
Egin al da azterketarik edo ikerkuntzarik enpresetan jokoaren jokabideekin
lotuta? Egin baldin bada, zer datu lortu dira?
Osalanek ezin izan dio gai horri ekin. Gaur egun, kanpaina bat
egingo da sektore jakinetan mendekotasunen eta beren inpaktuaren
prebentziorako jarduketa-planik ezarri ote den jakiteko, eta ludopatia
bilatuko diren mendekotasunen artean dago, noski.
Ba al dago enpresentzako eta langileentzako prestakuntza-planik
jokabide-mendekotasunei buruz?
Aurrez aipatu dugunez, mendekotasun horiek berriak dira, edo,
behintzat, duela gutxi hasi gara horiek kontuan hartzen. Prestakuntzaplanak daude mendekotasunei buruz oro har, eta prestakuntza
horrek barne hartzen du jokabide-mendekotasunen gaia, nagusiki,
ezagutzarako eta lan-esparruan detektatzeko.
Jokabide-mendekotasunen barruan, lanarekiko mendekotasuna oso
arazo ezezaguna da, zer datu dago horren inguruan lan-esparruan?
Erabilgarri ditugun datuen arabera, Espainiako biztanleen % 10ek
lanarekiko mendekotasuna dutela kalkulatu da. Beste batzuen
arabera, lanarekiko mendekotasunak langileen % 11,3ri eragiten
die (Sánchez Pardo, Navarro Botella eta Valderrama Zurián, 2004).
Eta LNEak dio Espainiako biztanleria aktiboaren % 8k 12 ordu baino
gehiago eskaintzen dizkiola lanbideari egunero, arazo pertsonaletatik
urruntzeko, eta haietako askok gaixotasun kardiobaskularrak izaten
dituzte ondorioz.
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Beste adikzio batzuk ez bezala, hori goraipatu egiten da eta jendeari
ordainak ematen zaizkio gehiegi lan egiteagatik, Beste adikzioen kasuan
ia inoiz ez da hori gertatzen.
Lanarekiko mendekotasunak eragin negatiboak dakartza familiabizitzan; izan ere, isolamendua, dibortzioa eta elkarbizitza-unitatea
desegitea eragiten ditu. Halaber, osasun-arazoak eragin ditzake,
hala nola gaixotasun kardiobaskularrak, urdailekoak, hipertentsioa,
muskuluetakoak eta antsietatea. Gainera, lan-errendimendua
handitzeko eta nekea zein lo egiteko beharra gainditzeko, substantzia
toxikoak kontsumituko dituzte agian, eta horrek beste mendekotasun
batzuk eragingo ditu.
Lanarekiko mendekotasunari psikoterapeutikoki heltzeko, beste
mendekotasunekin erabiltzen den eskema berdina erabili behar da,
bere bizitzan lan-oreka eta oreka pertsonala lehengoratzeko.
Gailu teknologikoak erabiltzea, adibidez, telefono mugikorra,
oharkabeko elementua denez, arriskua sortzeaz gain, baliabide bat da
zorizko jokoekin, bideojokoekin, erosketekin, sexuarekin, sare sozialekin
eta abarrekin lotutako jokabideetara sartzeko. Neurririk hartu al da
enpresetan lanean telefono mugikorra erabiltzeari dagokionez?
Ez dago hori arautzen duen laneko araudi juridikorik, enpresa bakoitzak
ezartzen baitu jardunbide egokien kodea.
Berrikusitako bibliografian, ikusi dugu enpresen % 55ek ez dutela
politikarik gailu mugikorrak lanean erabiltzeari buruz, mundu osoko 400
erakundetan egindako azterketa baten arabera.
Jokabide egokiei buruzko kode horiek EAEko enpresetan ezarri ote
diren jakiteko daturik ez dugu. Aipatu beharra dugu enpresek lortu
nahi duten helburua dela teknologia horien erabilera arautzea
lanpostuetan, batez ere, produkzioaren ikuspegitik, ez berriz,
mendekotasunak saihestearen ikuspegitik.
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Mugarik gabe jokatzea:
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AITOR, 42 URTE. 2 URTEKO ALABA BATEN AITA. MANTENTZE-LAN
MEKANIKOKO ENPRESA BATEAN LAN EGITEN DU. ARAZOAK DITU
LINEAKO ETA AURREZ AURREKO KIROL-APUSTUEKIN. EROSKETA
KONPULTSIBOAK.
Noiz hasi zinen jokatzen eta noiz hasi zen arazoa?
32 urterekin hasi nintzen jokatzen. 2 urtez kirol-apustuak egin nituen
Internet bidez. 7 urtez jokatzeari utzi nion, eta 2015eko abuztuan berriz
ekin nion; izan ere, garai hartan zorrak nituen, gehiegi gastatzeagatik,
eta kredituak kontratatzeagatik finantza-erakundeetan.
2015eko abenduan, autoesklusioa egin nuen, eta, ondorioz, ezin nuen
linean jokatu. Izapide hori egin aurretik, galerak zirela medio, jokatzeaz
damutu egiten nintzenean, apustu-etxeei dei egiten nien nire kontua
itxi zezaten. Baina egun batzuen buruan beste kontu bat irekitzen nuen
beste apustu-etxe batean.
Linean jokatzeko esklusioa zela eta, apustu-makinetan jokatzen hasi
nintzen tabernetan eta joko-aretoetan.
Eta erosketa konpultsiboak?
Erosketa konpultsiboei ekin nien diru propioa eskura nuenean. 2012tik
2014ra bitartean izan nuen erosketa-gastuaren kontrol-gabezia
handiena. Horrek zor gehiago eragin zituen, txartelen eta kredituen
bidez finantzatzen nituenak, eta, azkenik, lineako jokoaren bidez.
Furgoneta bat galdu nuen kreditu-zor horiek ordaintzeko. Kredituak
inbertitu, xahutu edo linean jokatzen galtzen nituen.
Jokatu al duzu noizbait lan-ordutegian?
Askotan jokatu dut lan-ordutegian, bai linean bai eta emaitzak ikusiz ere,
apustu-makinetan egindako apustuaren emaitza ezagutzeko. Halaber,
estatistikak kontsultatzen nituen mugikorraren aplikazioren batean.
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Hurrengo alderdien artean: errendimendua, kontzentrazioa, arreta,
motibazioa, zeinetan uste duzu eragin dizula jokoak?
Jokoak denetan eragin dit. Errendimendu txikiagoa lana ez
egiteagatik, erabateko kontzentrazio-galera, motibaziorik eza ikasteko
edo zalantzak galdetzeko. Buruzagiarekin hitz egiteko beldurra nire
lana betetzen ez nuela aipatuko zuelakoan. Mugikorra edo begiratzen
ari nintzela ezkutatzen nuen nire lankideek pantaila ikus ez zezaten.
Uste dut jende asko konturatzen zela mugikorrarekin okupatuta edo
oharkabean nengoela.
Berandu iritsi al zara noizbait lanera jokoarekin lotutako arrazoi batengatik?
Baietz erantzunez gero, azaldu egoera.
Berandu iristea apusturen bat egiteagatik, gutxitan. Lanetik lehenago
irtetea apustu bat egitera joateko, askotan. Apustuekin despistatuta
egoteak eta denboraren nozioa galtzeak eragin zuen etxeko zeregin
asko ez egitea, eta, ondorioz, askotan iritsi naiz berandu.
Dirurik eskatu al diozu noizbait lankideren bati jolasteko edo jokoarekin
lotutako zailtasun ekonomikoren bat konpontzeko?
Zenbateko txikiak eskatu izan ditut (1-2 euro), eta batzuetan itzultzen
nituen, eta beste batzuetan ez. Jokoarekin lotutako zailtasun ekonomiko
handi bat konpontzeko ez. Zenbateko txikiak edo lanerako ogitartekoa
lanetik eskatuta, edo bestelakoak.
Bi aldiz faltsutu egin dut nire nortasuna jolasteko. Behin lankide bat
konbentzitu nuen bere datuekin kontu bat irekitzeko joko-atari batean,
eta bere txartela erabili nuenez, 1.200 euroko zorra eragin nion.
Azkenean, lankideak kontua blokeatu zuen, eta nire arrebari eskatu nion
laguntza dirua itzultzeko. Beste behin, nire bikotekidearen nortasuna
erabili nuen. Orduko horretan ez nion ezer esan.
Bestalde, zenbait objektu saldu egin ditut jokatzeko dirua lortzeko.
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Aurrerapenik eskatu al diozu noizbait enpresari jokoarekin lotutako
arazorik izateagatik?
Aurrerapenik enpresari inoiz ez, ez jolasteagatik, ez kredituengatik ez
eta erosketa konpultsiboengatik ere.
Dirurik hartu al duzu noizbait lanean jokatzeko beharra asetzeko?
5 euro egiten dituzten kantitate txikiak. Zenbait aldiz, dirua hartu dut
nire enpresako makinen azpitik. 5 euro lapurtu nituen ezezagun baten
diru-zorrotik eta 1 euro beste sail bateko lankide bati. Salbuespen gisa,
bi aldiz irekita zeuden armairuetatik, guztira, 5 euro egiten dituzten
kantitate txikiak.
Mugikorra erabiltzen al duzu lanean? Baietz erantzunez gero, zertarako?
Mugikorra erabili ohi dut, funtsean, harremanetarako aplikazioetarako,
sare sozialetarako, kirol-aplikazioetarako, albisteak ikusteko...
Mugikorrarekiko mendekotasuna dudala uste dut ere bai. Nire bizitzako
zenbait alderditan edo zaletasunekin lagundu ahal dizkidaten aplikazioak
izatea gustuko dut: medikuaren hitzorduetarako egutegia, google...
Zure arazoa kontatu al duzu lanean?
Nire arazoa kontatu diet konfiantzazko zenbait lankideri. Beti lagundu
naute, eta aholkuak eman dizkidate uzteko. Nire bizitzarekin lotutako
gaiek gainditzen nautenean, haiekin hitz egin ohi dut.
Lanean zure arazoa ezagutuko balute, zure ustez, nola erantzungo lukete?
Ez dakit zer gertatuko litzatekeen nire buruzagiak jakingo balu kirolapustuak egiten ditudala edo apustu-txartelen bat ikusi balu edo
apustuen emaitzaren bat jakiteko orrialde bat begiratzen ikusiko banindu.
Beharbada, jakingo du, edo norbaitek jakinaraziko zion. Batzuetan
beldur naiz, mugikorraren erabilerak eragindako jokabidearengatik
kaleratuko nautelakoan edo etxera bidaliko nautelakoan errendimendu
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txikiagatik. Duela 2 urte esan zidaten lanpostuz aldatuko nindutela
pentsatu zutela.
Uste al duzu zure lanean lan-ordutegian jolasten duen pertsonarik
dagoenik? Etenaldietan edo lana garatu bitartean?
Baten bat ikusi dut apustu-txartelekin, bai eta txartelen bat botata
enpresaren sarreran ere. Nire ustez, hain fisikoa ez den lana duten
lankideek produkzioan lan egiten dugunok baino denbora luzeagoan
jolasteko aukera dute. Produkziokoek etenaldietan jokatuko lukete.
Baina ezin dut egiaztatu.
Ba al dakizu zure enpresan prebentzio-planen bat ote dagoen
mendekotasunentzat?
Ez dakit nire enpresan jokoa saihesteko planik dagoen. Ezetz esango
nuke. Beste batzuk badaude: lan-segurtasunekoa, laneko jazarpenekoa,
berdintasunekoa... Baita depresioari, kolesterolari eta abarri buruzko
informazio-liburuxkak ere.
Zure iritziz, zer egin beharko litzateke lan-esparruan mendekotasunei
heltzeko laneko osasunaren beste alderdi batzuei heltzen zaien bezala
(adibidez, lan-segurtasunari)?
Zaila da hori jakitea. Hauxe datorkit burura:
1. Zurrumurru serioak daudenean, arduradun batek pertsona horrekin
hitz egitea. Pertsona hori laguntzea ondorioez konturatu dadin,
jakin dezala mendekotasuna eragin ahal diola.
2. Botika-kutxan informazio-liburuxkak jartzea.
3. Ludopatiaren trataera lantzen duten elkarteen informazioa
ematea informazio anitzeko espazioetan.
4. Hitzaldiak. Baina ez dut uste enpresak hitzaldirik eman nahiko
zuenik, langileek arazorik dutela ez aitortzeagatik.
Osasun mentaleko eta mendekotasuneko arazoak tratatzea
garrantzitsua litzateke. Sail Medikoaren bitartez. Ez dakit enpresan
psikologorik dagoen.
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Lan-esparruan droga-mendekotasuna
eta adikzioak saihesteko eta horien
inguruan jarduteko protokoloa

http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_trip_
protocolodrogodependenciastrabajo/publication.pdf
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Adikzioak saihestea lan-esparruan.

Sare sozialak, arrisku berriak

http://www.ugt.cat/download/salut_laboral/psicosociologia/Triptico_
redes_sociales_nuevos_riesgos.pdf
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