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Статистички портрет на здравјето и
безбедноста при работа кај младите работници

Краток преглед

Младите работници се особено ранливи кон несреќни случаи на работното
место и тие, исто така, може да страдаат од влошено здравје од својата
работа. Ова резиме ги претставува достапните европски податоци и нуди
одредени објаснувања што се однесува до разликите гледано од страна на
младите и старите работници.

Преглед на состојбата за младите работници на
пазарот на трудот

Според Истражувањето за работната сила (ИРС) од 2004 година, соодносот
на работниците на возраст 15-19 години, 20-24 години и 25-29 години е
2,7%, 7,8% и 11,5% и тоа се однесува само на вработеното население од
ЕУ25 (Табела 1). Ова значи дека околу 43 милиони работници во ЕУ25 се на
старост 15-29 години, од кои 5 милиони се на возраст под 20 години.
Соодносот на младите работници е поголем отколку просечната вредност
особено во секторите на трговија на големо и мало, хотелскиот сектор и
рестораните и други услужни области. Секако, многу луѓе во овие старосни
категории се уште се надвор од пазарот на труд, главно затоа што тие уште
студираат. Според ИРС од 2004 година, соодносот на луѓето коишто не се
земени предвид како вклучени во популацијата од активниот пазар на труд
е 76% меѓу оние кои се на старосна возраст 15-19 години, 35% меѓу оние од
старосната група 20-24 години и 18% меѓу оние од старосната група 25-29
години. Меѓутоа, меѓу оние коишто се на пазарот на трудот, стапката на
невработеност е многу поголема во помладите категории: 20% меѓу оние од
старосната група 15-19 и 18% меѓу оние на старосна возраст 20-24, во
споредба со 9% во целокупната популација која е работоспособна.

Може да се дискутира дека во услови на обезбедување здравје и безбедност
при работа, работниците на плати работниците со целосно работно време и
работниците со договор за работа на неограничено време во просек се во
подобра положба од самовработените работници, работниците со скратено
работно време или работниците со договор за работа на определено време.
Младите работници изгледа дека се во неповолна положба во однос на
нивниот статус на полно работно време/скратено работно време и за
времетраењето на нивните договори, додека пак многу е поверојатно тие да
бидат работници кои имаат лични примања отколку работното население
генерално. Во споредба со целокупната работна сила, работниците на
возраст од 15-24 години се поретко се во работен однос со полно работно
време (72% наспроти 82%), почесто се со договор на определено време
(39% наспроти 14%) и најчесто се работници за плата (94% наспроти 83%).
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Според Европското Истражување за Работни Услови (ЕИРУ) од 2000 година,
малку е необично за младите работници да се чувствуваат дека нивното
здравје и безбедност се загрозени поради нивната работа (23% меѓу оние на
возраст од 18-24 години наспроти 28% меѓу работниците). Работниците на
возраст 18-24 години генерално се како и другите кои чувствуваат дека се
добро информирани за ризиците (41% наспроти 37% општо), и да кажеме
дека тие се прилично или многу задоволни од своите работни односи (83%
меѓу оние на возраст од 18-24 години наспроти 84% општо).

Безбедност при работа

Податоците од 2002 година кои се предадени во Европската Статистика за
Несреќи при Работа (ЕСНР) покажуваат дека се случиле околу 714 000
несреќи на работа кои резултирале со загуба на повеќе од 3 дена и со околу
400 фатални несреќи меѓу работниците на возраст 18-24 години во ЕУ15.
Овие бројки претставуваат 16% од нефаталните и 8% од фаталните несреќи
на работа за кои постои евиденција од страна на националните власти на
ЕУ15 за таа година. Старосната дистрибуција очигледно е различна за
нефаталните и за фаталните несреќи при работа. Стапката на појава на
нефаталните несреќи при работа на 100 000 работници е поголема од 40%
меѓу оние на возраст 18-24 години во споредба со вкупната работна сила
или оние на возраст 55-64 години (Табела 2). Овој феномен е набљудуван
во сите економски активни сектори. Исто така, намалувањето на стапката на
појава во периодот 1996-2003 година беше прилично мало меѓу младите
работници отколку гледано генерално или пак меѓу постарите работници
(Табела 2). Што се однесува за фаталните несреќи на работа, стапката на
појавување е поголема меѓу постарите работници и намалувањето во
периодот 1996-2002 година е поради униформирањето во сите старосни
категории (Табела 2).

Признавањето на ризиците по безбедност при работа е предуслов за
ефективна превенција. Според ЕИРУ од 2000 година, најнормално е за
работниците од старосната граница 18-24 години да се чувствуваат како
нивното здравје да е под ризик или како да се под закана за повреда поради
работата (8%), како што е случајот кај сите други работници (7%). Според
истото истражување, младите работници носат опрема за лична заштита
исто колку што носат сите други работници генерално, (27% од работниците
на возраст 18-24 години, наспроти 25% од сите работници носат ваква
опрема половина од времето или повеќе кога се на работа)

Здравствени проблеми поврзани со работата

Процената на здравствените проблеми кои се поврзани со работата е
сложена работа. Системите за национално препознавање на
професионалните болести во најмала рака се индиректно поврзани со
системите за социјално осигурување, и тие многу повеќе се разликуваат
отколку системите за собирање национални податоци за несреќни случаи
при работа. Од друга страна, истражувањата што ги проценуваат
здравствените проблеми поврзани со работата може да се извршат на
усогласен начин, меѓутоа, тие мора да се потпираат на сопствената процена
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на испитаникот во однос на причината за здравствениот проблем поврзан со
работата. Појавата и превладувањето на болестите се зголемуваат
паралелно со возраста. Понатаму, постарите работници во просек се подолго
изложени на ризични фактори на работа, и затоа, кај нив постои поголема
можност да развијат професионални болести само поради нивните долги
кариери. Затоа, споредбата на појавата или превладувањето на
професионални болести или болести кои се поврзани со работата според
возраста не мора точно да го рефлектира ефектот од факторите за здравјето
на младите работници поврзани со работата.

Во 1999 година, ад хок модулот од Истражувањето за работната сила го
оцени превладувањето на здравствени проблеми кои работниците сами ги
пријавиле и кои биле причинети или влошени поради работата. Стапката на
превладување на примерок од 100.000 работници била пониска меѓу оние
на возраст 15-24 години (3.450) во споредба со сите работници (5.370). Од
трите главни типа на здравствени проблеми, младите работници помалку
заболуваат од мускулно-скелетни нарушувања (1.460 меѓу оние на возраст
од 15-24 години наспроти 2.650 генерално) и од стрес, депресија и
анксиозност (540 меѓу оние на возраст од 15-24 години наспроти 1.180
генерално) додека пак младите работници имаат поголема стапка на
заболување од пулмонални болести (320 меѓу оние на возраст од 15-24
години наспроти 300 генерално).

Извори на податоци
1. Еуростат, база на податоци: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

- Население и социјални услов/Пазар на труд
- Население и социјални услови/Здравство

2. 3-то Европско Истражување за Работни Услови Европска Фондација за
Подобрување на Условите за Живеење и Работење, Даблин:
http://www.eurofound.ie

http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://www.eurofound.ie/
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Табела 1. Пропорција (%) на млади работници од вкупната работна
сила според економската активност во ЕУ25 во 2004 година

Економска
активност

Пропорција на млади
работници

Вкупно работна сила
изразена во илјади

15-19 год.
%

20-24 год.
%

25-29 год.
%

Број (5)

Вкупно 2.7 7.8 11.5 193.573
(100)

Земјоделство итн. 2.7 5.2 7.5 9.457 (100)
Производство 2.4 7.9 11.9 36.318 (100)
Градежништво 3.6 9.0 11.8 15.093 (100)
Продажба на големо
и трговија на мало 5.1 10.8 12.9 28.241 (100)
Хотели и ресторани 7.9 14.5 13.0 7.833 (100)
Транспорт,
складирање итн. 1.2 6.4 10.6 11.982 (100)
Финансиско
посредување

Нема
информации

7.5 13.4 5.801 (100)

Недвижнини,
издавање итн. 1.4 7.7 14.3 17.888 (100)
Јавна
администрација итн. 0.8 5.5 9.5
Образование 0.6 3.9 9.7 13.939 (100)
Здравство и
социјална работа 1.6 6.4 10.2 18.811 (100)
Други услуги 4.1 9.4 11.8 8.873 (100)
Активности во
домаќинството

Нема
информации 6.9 9.6 2.063 (100)

Нема информации

Табела 2. Стапка на појава на нефатални и фатални несреќни случаи
при работа според возраста во 1996-2003 година во ЕУ15.

Стапка на појава (на 100 000 работници)
Година Нефатални Фатални

18-24 год. 55-64
год.

Сите 18-24 год. 55-64
год.

Сите

1996 год. 5,751 4,063 4,229 3.8 8.7 5.3
1997 год. 5,613 3,671 4,106 3.7 8.9 5.2
1998 год. 5,725 3,602 4,089 3.6 8.1 5.0
1999 год. 5,804 3,577 4,088 3.4 8.0 4.8
2000 год. 5,856 3,475 4,016 3.3 8.0 4.6
2001 год. 5,529 3,325 3,841 2.6 7.4 4.2
2002 год. 5,077 2,953 3,529 3.0 7.0 4.1
2003 п

год.
4,711 2,787 3,334 2.6 6.3 4.0

Промена
во

-18% -31% -21% -32% -28% -25%

1996-2003 год.
Податоците за 2003 година за ЕУ15 се провизорни, а, податоците за ПТ се од
2002 година.
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