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Data Sources for 
Optimizing the 

Collection and Use 
of OSH data

National systems for reporting, 
data collection and analysis 
of occupational accidents and 
diseases

To prevent accidents and injury to health arising out 
of, linked with or occurring in the course of work, 
governments, in consultation with the most representative 
organisations of employers and workers, shall formulate, 
implement and periodically review a coherent national 
policy on occupational safety, occupational health and 
the working environment. To give effect to this policy 
the competent authority or authorities shall ensure 
the establishment and application of procedures for 
the notification of occupational accidents and diseases, 
by employers and, when appropriate, insurance 
institutions and others directly concerned, and the 
production of annual statistics on occupational accidents 
and diseases. [1] Employers have the duty to report 
occupational accidents and diseases to the competent 
body themselves or to organize reliable reporting. 
Statutory or private occupational accident and disease 
insurance and compensation funds institutions and 
insurance carriers are responsible for gathering and 
compiling information on each reported case filed for 
compensation, rehabilitation, pensions and further 
benefits.   

Other sources of data 

To obtain a fuller picture and assess OSH status and progress, 
countries should supplement statutory notification by 
employers with data collected from other sources.

If possible, to harmonize statistics compiled from data 
collected from different sources, the same indicators 
as those used in the national reporting system of 
occupational accidents and diseases should be used. The 
ILO recommends establishing a coordinating committee at 
national level comprising representatives of government, 
other producers of statistics on occupational injuries and 
employers and workers’ organizations. [2]  

Other parties that can be involved in the reporting of occupational 
accidents and diseases [3] 

 k Workers: can provide information with respect to their 
individual situation as well as that of their co-workers.

 k Trade unions: very often collect data on occupational 
accidents and diseases in their respective industry.

 k Labour inspectors: investigate severe accidents and 
occupational diseases and enterprise visits may uncover 
previously non- reported cases. 

 k Social insurance carriers: (health insurance, old age fund) 
receive relevant information on the consequences of 
occupational diseases and the long-term effects of work-
related injuries.

 k Doctors, nurses, hospitals and medical personnel: can 
provide first-hand information after treating injuries and 
occupational diseases.

 k Police officers and emergency services: are often the first 
point of contact for help when accidents, physical violence or 
negligence occur and are involved in workplace investigations 
for the causes of severe accidents in many countries.  

Извори на податоци 
за оптимизирање на  

собирање и употреба 
на податоци за БЗР

Национални системи за 
известување, собирање 
на податоци и анализа на 
професионалните несреќи и 
болести

За да се спречат несреќи и повреди, поврзани со или 
кои се случуваат во текот на работата, владите, во 
консултација со најрепрезентативните организации 
на работодавачите и работниците, потребно е 
да формулираат, спроведат и периодично да ја 
прегледуваат кохерентните национални политики 
за безбедност и здравје и за безбедна работна 
средина. 

За спроведување на оваа политика, надлежниот 
орган или органи, потребно е да обезбедат 
воспоставување и примена на процедури на 
известување за несреќи и болести при работа, 
од страна на работодавачите и кога се директно 
засегнати, осигурителните компании и други 
институции, како и креирање на годишна статистика 
за несреќи и болести при работа [1].

Работодавачите имаат обврска да ги пријават 
професионални несреќи и болести до надлежниот 
орган или да креираат веродостојни извештаи. 
Државните или приватните фондови за 
осигурување од несреќа и болест и фондовите за 
надомест и осигурување се одговорни за собирање 
и составување информации за секој пријавен 
случај со поднесено барање за надомест на штета, 
рехабилитација, пензија и идни бенефиции.

За да се добие комплетна слика и пристап за состојбата и 
напредокот на БЗР, потребно е земјите да обезбедат законско 
известување од работодавачите, со прибирање на податоци 
и од други извори.  

Доколку е возможно да се усогласи статистиката добиена 
од податоците, собрани од различни извори, треба да се 
користат истите индикатори како оние кои се користат во 
националниот систем за пријавување на професионални 
несреќи и болести. 

МОТ препорачува воспоставување на координативна 
комисија на национално ниво, составена од државни 
претставници, останати прибирачи на статистички податоци 
за професионални повреди и организации на работодавачи 
и работници. [2]

Други партнери кои можат да бидат вклучени во известувањето 
за професионалните несреќи и болести [3]

 � Работници: можат да обезбедат информација во однос на 
нивната индивидуална состојба како и состојбата на нивните 
колеги. 

 � Синдикати: често собираат податоци за професионалните 
несреќи и болести во нивните индустрии. 

 � Трудови инспектори: истражуваат тешки несреќи и 
професионални заболувања и посетите во претпријатијата 
може да откријат претходни случаи за кои нема доставено 
известување. 

 � Компании за здравствено осигурување: (здравствено 
осигурување, фонд за старци) добиваат релевантни 
информации за последиците од професионални заболувања 
и долготрајни последици од повреди при работа. 

 � Доктори, сестри, болници и медицински персонал: можат 
да обезбедат информации од прва рака, по санирањето на 
професионалните повреди и заболувања. 

 � Полиција и екипи на прва помош: најчесто се првиот контакт 
за помош при несреќи, физичко насилство или небрежност 
и се вклучени во испитување на причините за тешки несреќи 
на работните места, во многу земји. 

Останати извори на 
податоци
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Истражувања

Како дополнување на собирањето на податоци за 
професионални несреќи и болести при работа, 
преку националните системи за известување, 
некои земји користат дополнителни методи за 
собирање на податоци  како што се специјални 
истражувања, испитувања на работната сила 
или на работната средина.  [4] Бидејќи цената на 
спроведување на обемни истражувања е значајна, 
најчесто земјите вклучуваат теми поврзани со БЗР 
за големи истражувања како што се националното 
истражување за здравјето и за работната сила.

Податоци за здравствен надзор

Системите за надзор на професионалното здравје, 
за следење на морталитетот и морбидитетот на 
професионалните повреди и болести обично се 
утврдени од националните власти во рамките на 
превенција на професионални болести и повреди 
и/или програмите за надомест.  Сеопфатниот 
систем за безбедност и здравје надзор вклучува 
индивидуални и колективни проценки за здравјето, 
евидентирање и известување за професионални 
повреди и болести, известување за настани, 
анкети, истражувања и инспекции.  Покрај 
тоа, националниот и регионалниот рутински 
здравствен надзор и административните податоци 
можат да обезбедат информации за здравјето на 
работниците, вклучувајќи ги смртноста, болестите 
и повредите по професии и сектори.

Овде можат да се додадат демографските 
податоци од пописот, податоците за морталитет 
од посмртници, болнички и записи од примарна 
здравствена грижа, податоци од националниот 
систем за здравствен надзор, регистри за болничка 
историја и болести (вклучително и рак), регистри 
на изложеност, како што се оние за канцерогени 
агенси, лабораториски регистри и медицински 
прегледи, извршени од страна на трудовиот 
инспекторат или од докторите по медицина на труд.

Статистика од инспекцијата на 
трудот

Според Конвенцијата на МОТ за трудова инспекција, 
1947 (бр.81), од земјите членки се бара да потврдат 
дека трудовиот инспекторат е известен за несреќите 
при работа и случаите на професионални 
болести, според начинот пропишан од страна на 
националните закони или прописи.  Статистиката 
на трудовата инспекција, вклучувајќи ги податоци 
за професионалните несреќи и болести, им помога 
на трудовите инспекторати за подобрување 
на нивниот капацитет во насока на стратешко 
планирање, програмирање и евалуација на 
инспекциските активности.  МОТ има објавено 
два комплементарни водичи, како помош при 
носење на одлуки за трудовите инспектори и други 
трудови службеници, во собирањето, толкувањето 
и известувањето за податоците на инспекцијата 
на трудот и овозможување на поголема соработка 
меѓу националните трудови инспекторати, други 
државни институции и релевантните засегнати 
страни: Водич за хармонизација на статистиката 
на трудова инспекција и Собирање и употреба 
на статистиката на трудовата инспекција - краток 
водич.

Шеми за известување за 
инцидентите

Бележењето на избегнати несреќи или на 
инциденти, обезбедува мноштво на информации во 
случаите кога следењето на реалните повреди дава 
недоволни податоци. Значајна шема за известување 
на инциденти, создадена за брза идентификација на 
опасности, навремено започнување  со превентивни 
мерки и брза контрола на поголеми несреќи, како 
и на  индустриски катастрофи исто така, може да 
се користи како извор на информации.  Под МОТ 
Водичи за менаџмент системи  за безбедност и 
здравје, за следење и бележење на избегнати 
несреќи или на инциденти, е всушност клучот за 
БЗР перформанси и мерки.

Одржливост на известувањето

Некои претпријатија, државните органи и 
невладини организации, на светско ниво во 
моментов објавуваат извештаи за одржливост, 
вклучувајќи економски, еколошки и социјални 
влијанија, како последница од нивните секојдневни 
активности.  Многу од овие извештаи содржат 
обелоденување на БЗР податоци,  како што се 
извештаите кои се во согласност со Иницијатива за 
Глобално Известување (GRI) Насоки за одржливост 
на известување.
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Меѓународни извори и алатки на 
информации

Иако БЗР податоците се различни во секоја земја, 
податоците од другите земји и меѓународните извори 
на информации може да бидат од голема важност, 
особено за земјите во кои недостига национална 
статистика.  На пример, примената на „просечната 
стапка на несреќи по сектори”, евидентирани во 
една земја може да обезбеди редослед на несреќи 
кои може да се очекуваат (а со тоа да се овозможи 
проценка на степенот на известување). Дирекцијата 
за статистика на МОТ собира и дисеминира годишни 
статистички податоци за професионални повреди 
за повеќе од 100 земји. Тие се собираат по приемот 
на нови или при ревидирање на бројките од земјите 
членки.

Како дополнување на сегашната слика, за 
недостатокот во известувањето, како и за зголемување 
на свеста за големината на проблемот, МОТ објавува 
глобални проценки за професионалните повреди и 
болести поврзани со работното место, базирани на 
постоечката база на повреди, од земјите членки на 
МОТ и податоците за глобалниот товар на повреди 
од Светската здравствена организација (СЗО). [5] 
Новите ажурирани податоци ќе бидат објавени во 
септември 2017 за време на XXI Светски конгрес за 
безбедност и здравје при работа. 

Како дополнување, СЗО има објавено и проценки за 
тежината на болести, кои се додаваат на работната 
средина. [6] Други истражувања неодамна 
предложија алтернативни начини за следење на 
напредокот кон здравјето - цели за одржлив развој, 
вклучувајќи ја и таргет точката 8.8, базирана врз 
проценети смртни случаи или болести, како дел 
од професионалните ризик фактори,  врз основа 
на проценка на смртни случаи или тежината на 
болеста се припишува на професионалниот ризик 
фактори. [7]

ILOSTAT - База на податоци за трудова статистика на МОТ

ILOSTAT базата содржи годишни податоци собрани главно 
преку МОТ годишен прашалник, кој опфаќа широк спектар 
на теми, вклучувајќи индикатори за пристојна работа.  Тука 
се вклучени годишните пресметки и проценки на МОТ и 
ОН, вклучени годишни проценки и проекции на МОТ и ОН 
за дел од индикаторите. ILOSTAT обезбедува податоци за 
безбедност и здравје при работа, а посебно за:

 � Фатални и не-фатални повреди по пол, економската 
состојба и професија, вклучувајќи го бројот на случаи, 
како и стапките на 100.000 и 1.000.000 работници и 
100.000 и 1.000.000 работни часови;

 � Изгубени денови при професионални повреди по пол, 
економската состојба и професија;

 � Изгубени денови како последица на професионални 
повреди со привремена спреченост  за работа според 
пол, економската состојба и професија; и

 � Статистика  на трудовата инспекција, вклучувајќи 
регистрирани работни места кои можат да бидат 
избрани од инспекцијата на трудот;  број на трудови 
инспектори според пол;  бројот на посети на 
трудовата инспекција на работни места во текот на 
годината;  инспектор на 10.000 вработени лица;  и 
посети по инспектор.
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