
Workers’ health and decent jobs 

A healthy working life reduces poverty and stimulates economic growth, supporting achievement of 

Sustainable Development Goal 8 (Decent Work) 

The workplace is a key setting for preventing disease and pro-
moting health. The WHO Global Workers’ Health Programme 
addresses the full range of occupational disease and injury 
risks, environmental, social and individual. Promoting access 
to health and occupational health services for workers and their 
families is a key goal of the decade-long WHO Global Plan of 
Action on Workers’ Health (2008–2017).

Major health impacts related to work 
More than 2 million work-related deaths and about 160  million 
new occupational disease cases are reported every year.1 
Occupational risk factors account for a substantial part of 
chronic disease (see fig.). 

In addition, occupational risks account for 14% of road traffic 
accidents, 14% of unintentional poisonings, 6% of falls, 10% 
of burns, 11% of drownings, and 11% of other unintentional 
injuries. Furthermore, about 11% of the burden of disease from 
depression is attributable to occupational risks.2

Lack of occupational health and safety measures cost the global 
economic about 4% of GDP, in terms of lost productivity, health 
care and compensation. Productivity losses due to sickness and 
disability are exacerbated by the epidemic of non-communica-
ble diseases, often work-related. 

For many people worldwide, workplace health care is the only 
means of access to health care at all. Yet only 30% of workers in 
the world are covered with essential interventions and basic occu-
pational health services, mostly workers in large enterprises in 
the formal sector. Conversely, the working poor and informal sec-
tor workers largely lack occupational health services or coverage. 
These groups are more likely to work in hazardous conditions and 
suffer work-related diseases, injuries, and disabilities, reinforcing 
poverty. About 942 million  workers – nearly one in three – are 
currently living below the global poverty line of US$2 daily. 

A Healthy Workforce – key to the 2030 Agenda 
for Sustainable Development 
Workers represent one third of the world population. People are 
living longer and working longer, well into the old age. Women are 
increasingly participating in the labour force. Health-care work-
ers are exposed to significant disease risks as well as being first 
responders in emergencies, and their occupational health services 
require special attention. In line with the Sustainable Development 
Agenda, WHO is providing leadership on the following: 

SDG 1 Elimination of poverty

• Improving detection and reporting of occupational diseases 
and injuries to guarantee workers’ access to employment 
injury schemes and meet the target of universal social 
protection. 

SDG 3 Health and wellbeing 

• Prevention and control of occupational cancer and respira-
tory diseases;

• Expanding health coverage of workers in the informal 
economy by integrating occupational health and safety inter-
ventions into people-centred health care; 

• Protecting occupational health and safety of responders to 
public health emergencies;

• Reducing workplace air pollution exposures and occupa-
tional poisonings.

SDG 8 Decent work and economic growth

• Strengthening the capacities of health systems to address 
hazardous child labour;

• Improving working conditions of workers in the infor-
mal economy;

• Improving the global measurement and monitoring of  workers’ 
health.
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Хронични заболувања како резултат на професионален ризик
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Губење на слух 22%

Хронична опструктивна белодробна болест 12% 

ХИВ 10%

Сексуално преносливи инфекции 8%

 Астма 9%

Канцер на бели дробови 7%
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ЗДРАВЈЕ, ЕКОЛОГИЈА И ЦЕЛИ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ, ЕКОЛОГИЈА И СОЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ЗДРАВСТВО 
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Здравјето  на работниците и пристојна работа

Здравиот работен живот ја намалува сиромаштијата и го стимулира растот на економијата, 
поддржувајќи го достигнувањето на Целта на одржлив развој 8 (Пристојна работа)

Работното место е клучно за превенција од болести и промовирање 
на здравјето. Програмата на СЗО на глобално ниво за здравјето на 
работниците адресира голем опсег на професионални заболувања 
и ризици од повреди, како еколошки, социјални и индивидуални. 
Промовирањето на пристап до здравствените и професионалните 
здравствени услуги за работниците и нивните семејства е клучна цел 
скоро цела декада, вклучена во Глобалниот акциски план на СЗО за 
Здравјето на работниците (2008-2017). 

Поголеми здравствени влијанија поврзани со 
работата 

Секоја година, повеќе од 2 милиона смртни случаи поврзани со работата 
и 160 милиони нови професионални заболувања се евидентирани во 
извештаите1.

Професионалните фактори на ризик претставуваат значителен дел од 
хроничната болест (погледни приказ). 

Во продолжение, професионалните ризици претставуваат 14% 
од сообраќајните незгоди, 14% од ненамерни труења, 6% од пад 
од височина, 10% од изгореници, 11% од давење и 11% останати 
ненамерни повреди. Како дел од професионалните ризици се смета и 
притисокот од депресија (поврзано со болеста)2.

Недостатокот на мерки за безбедност и здравје, ја чинат глобалната 
економија околу 4% од БДП, во смисла на намалена продуктивност, 
здравјствена грижа и надоместок. Продуктивноста се намалува како 
резултат на болест и иналидитет, кои се влошуваат преку епидемија на 
незаразни болести, често поврзани со работата. 

За многу луѓе ширум светот здравствената заштита на работното место 
е единствено средство за пристап до здравствената заштита воопшто. 

Сепак, само 30% од работниците во светот се покриени со здравствени 
интервенции и основни служби за заштита при работа, претежно 
работници во големите претпријатија во формалниот сектор. 

Спротивно на тоа, сиромашните работници во неформалниот сектор, 
во голема мера немаат здравствени услуги или било каква заштита. 
Овие групи се со поголема веројатност да работат во опасни услови и 
да страдаат од болести поврзани со работата, повреди и инвалидитет, 
со што се зголемува сиромаштијата. Околу 942 милиони работници - 
речиси еден од тројца - во моментов живеат под светската линија на 
сиромаштија од 2 американски долари дневно.

Здрава работна сила – клучна алатка во 
Агендата за Одржлив развој 2030
Работницте претставуваат 1/3 од човечката светска популација. Луѓето 
живеат подолго и работат подолго, до солидна старосна граница. 
Жените сè повеќе учествуваат во работната сила. Здравствените 
работници се изложени на значителни ризици за болести, како и да 
бидат првите кои реагираат во итни случаи, а нивните здравствени 
услуги бараат посебно внимание. Во согласност со Агендата за 
одржлив развој, СЗО дава предност на следново:

ЦОР 1 Елиминирање на сиромаштијата

 z Подобрување на детектирањата и известувањaта за професионал-
ни заболувања и повреди кои гарантираат пристап на работниците 
до шемите за повреда при вработување и исполнување на целта за 
универзална социјална заштита.

ЦОР 3 Здравје и благосостојба 

 z Превенција и контрола на канцер поврзан со работата и респира-
торните заболувања;

 z Зголемување на здравствената покриеност на работниците во не-
формалната економија преку интегрирање на интервенциите за 
безбедност и здравје на работното место насочено кон здравстве-
ната заштита на луѓето;

 z Заштита на безбедноста и здравјето на вработените во итните 
служби во јавното здравство;

 z Намалување на изложеноста на загадување на воздухот на работ-
ното место и професионални труења.

ЦОР 8 Пристојна работа и економски раст

 z Зајакнување на капацитетите на здравствените системи за реша-
вање на злоупотребата на детски труд;

 z Подобрување на работните услови на работниците во неформал-
ната економија;

 z Подобрување на глобалното мерење и следење на здравјето на ра-
ботниците.



СЗО делување за здравјето на работниците 

СЗО го зајакнува капацитетот на Министерствата за здравство за: 
промовирање на програми за здравјето на работниците; мерење 
и следење на здравјето на работниците; одговорање на итни 
случаи; промовирање на здравјето на работниците мигранти, 
жени и работници во неформалната економија; и елиминирање на 
злоупотребата на детски труд. Специфичните активности на СЗО го 
вклучуваат следново:

1. Норми, стандарди и алатки

 z Здрава работна сила и  исполнителност 3

– Алатки за безбедност и здравје при работа  во подготвеност 
за итни случаи и брз одговор;

–  Алатки за обука за подобрување на работното место во здрав-
ствените установи.

 z Општа здравствена покриеност и социјална заштита
- Алатки за трошоци за интервенции во примарна здравствена 

заштита за превенција и контрола на професионални и боле-
сти и повреди поврзани со работата;

-  Материјали за обука за давателите на здравствени услуги;
-  Методи за рано откривање на професионални заболувања.

 z Незаразни и други болести поврзани со загадувањето
- Водич за спречување и контрола на НЗБ на работното место;
- СЗО / Меѓународна агенција за истражување на ракот (IARC)
- Насоки за спречување и контрола на канцер поврзан со рабо-

тата.

 z Пристојна работа и економски раст
-  Стратегии и политички опции за подобрување на здравјето на 

работниците во неформалната економија;
-  Упатство за даватели на здравствени услуги за злоупотреа на 

детски труд.

2. Поддршка на земјите за развој и спроведување на поли-
тики

 z Национална проценка на состојбата на здравјето на работници-
те, следена од националните акциони планови;

 z Национални програми и основни капацитети за безбедност и 
здравје при работа во здравствениот сектор;

 z Патокази и капацитети за зголемување на пристапот на работ-
ниците до основните интервенции и здравствени услуги за без-
бедност и здравје и спречување на болести и повреди поврзани 
со работата.

3. Глобална, јавна дата база за мониторинг на напредокот 
на здравјето на работниците

СЗО развива глобална база на податоци од 41 индикатор за следење 
на здравјето на работниците; фактори на животната средина 
и социјалното здравје и пристап до здравствени услуги. СЗО, 
заедно со МОТ, развива методологија за проценка на влијанијата 
од работата врз здравјето, кои ќе се користат за следење на 
напредокот на ЦОР 8 и сродни цели (ЦОР 1,3,3.4, 3.8, 3.9)

Модулот за здравјето на работниците, како дел од Меѓународната 
алатка за трошоците за медицинска помош4 им овозможува на 
земјите да ги мерат и да ги користат трошоците за превенција 
и контрола на професионални болести и повреди и да развијат 
сценарија за зголемување.

4. Истражување и евалуација на програмата

Мрежата на Светската здравствена организација за соработка во 
областа на здравјето вклучува 50 национални истражувачки и ака-
демски институции кои соработуваат со СЗО за поддршка на раз-
војот на алатки, методологии и стандарди за заштита и унапреду-
вање на здравјето при работа.

5. Лидерство, партнерство и застапување

СЗО застапува приоритетни акции за безбедност и здравје при ра-
бота, за здравствена зштита на работна сила под закрила на Коми-
сијата на високо ниво на ОН за здравствено вработување и економ-
ски развој и Глобалниот договор на ОН за мигранти и бегалци.

Меѓународната организација на трудот (МОТ) е главен интернацио-
нален партнер за заштита и унапредување на здравјето на работни-
ците. Постои заеднички комитет за здравствена заштита на СЗО / 
МОТ кој обезбедува насоки од страна на составните делови за меѓу-
агенциска соработка. СЗО, исто така, придонесува за Иднината на 
работата, стогодишна иницијатива на МОТ.

СЗО работи на ниво на земја:

Во пресрет на кризата со еболата, СЗО и МОТ иницираа 
соработка за зајакнување на капацитетите на африканските 
земји за решавање на здравјето на работниците во здравствената 
и вонредната работна сила, како и во неформалната економија. 
Активностите вклучуваат:

 z Експертска работилница во која учествуваат Министерствата 
за здравство од 17 африканските земји за јакнење на капа-
цитетите за заштита на безбедноста и здравјето при работа 
во службите за јавното здравство;

 z Помош при развој на анализа на националната ситуација и 
здравствени акциони планови на работниците во Танзанија, 
Мадагаскар и Того;

 z Поддршка за развивање на национални програми за безбед-
ност и здравје при работа за здравствените работници во 
Јужна Африка, Танзанија, Мадагаскар, Боцвана, Бенин, Того, 
Етиопија, Гана и Кенија;

 z Интеграција на здравствените служби во системите за при-
марна здравствена заштита во Јужна Африка, Танзанија и 
Бенин;

 z Комуницирање на успешни приказни на земјата и застапу-
вање за здравствените потреби на работниците мигранти, 
жени, работници во неформалната економија и деца-работ-
ници во Јужна Африка, Танзанија, Мадагаскар и Бенин

За повеќе информации:
Јавно здравје – Еколошки и социјални решавачки фактори за 
здравјето
Климатски и други решавачки фактори за здравјето 
Светска Здравствена Организација (СЗО), Женева 27, 
Швајцарија
Др. Иван Д. Иванов, Тим лидер, Глобална програма за здравјето 
на работниците  (ivanovi@who.int)
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