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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.  

Предизвици за 
собирање на 
веродстојни 

податоци за БЗР

Во рамките на Агендата за одржлив развој 2030, на 
Обединетите нации и многубројните конвенции за 
безбедност и здравје при работа на Меѓународната 
организација на трудот (МОТ) препораки и протоколи, 
земјите имаат обврска за собирање и користење на 
веродостојна БЗР база [1].  За да ја исполнат оваа 
обврска потребно е земјите да воспостават ефективен 
систем за евиднеција на БЗР податоци, кој за резултат 
ќе го има прибирањето на веродостојна документација 
за професионални несреќи и болести, кои можат да 
бидат строго и доверливо користени за регистрирање 
на нови и идни штетности и ризици, идентификување на 
штетни сектори, професии, бизнис модели и практики, 
развојни политики,  системи и програми на сите нивоа 
(меѓународни, национални и на ниво на компанија), 
поставување на приоритети и мерки за напредок. 

Постојат дефинирани предизвици за воспоставување 
на ефективни системи на собирање на БЗР податоци 
и земјите треба да бидат свесни за овие предизвици 
при нивното воведување и имплементирање. Во 
продолжение се наведени неколку од дефинираните 
предизвици, поврзани со прибирањето на БЗР 
податоци, организирани под следниот распоред во 4 
категории: А) Покриеност; Б) Точност; В) Споредливост; 
и Г) Навременост.

Покриеност

Овие предизвици содржат исклучување на 
БЗР податоци од известувања и барања за 
регистрација. 

Во многу земји законската рамка за безбедност и 
здравје и/или пак колективното осигурување, не се 
сеопфатни. 

Законската рамка не ги покрива сите економски 
сектори и сите видови на работодавачи и работници. 
Како резултат на тоа, известувањето и бележењето 

на несреќите и болестите  при работа, задолжително 
во законската рамка, не се однесува на голем број на 
работодавачи и работници.

Видовите на работодавачите и работниците кои често се 
исклучени од законската рамка, се мали работодавачи, 
работодавачи и работници кои работат во сивата економија, 
самовработени работници, мигранти и сезонски работници, 
со определно и скратено работно време. Овие празнини 
во покриеноста на податоците, значително резултираат 
на пријавувањето и дефинирањето на веродостојнота и 
ефективната употреба на собраните податоци. Сегашните 
и идните светски трендови, меѓу кои е и зголемувањето 
на мигрантскиот бран, стареењето на работната сила и се 
поголемиот број на работници кои работат на определено 
или со скратено работно време, се повеќе ќе ја влошуваат 
состојбата со покривање на законската рамка и ќе ги 
пролонгираат напорите за подобрување на состојбата со 
БЗР.

Потребите за известување и бележење често ги исклучуваат 
професионални фатални несреќи, повреди и болести, од 
причини кои наведуваат дека не се поврзани со работата. 
Професионалните болести доста често се комплетно 
исклучени од листата на професионални болести, кои 
се покриени со барањата за известување и бележење во 
ограничен број, и без разлика на фактот што МОТ процени 
дека болестите се причина за преку 2 милиони фатални 
несреќи поврзани со работата, на годишно ниво. [2]

Барањата за известување и бележење често не наведуваат 
известување за опасни околности кои можат да 
предизвикаат повреда или болест и исто така да посочат 
причини за професионална болест. Превенцијата од 
професионални несреќи и болести зависи од елиминацијата 
на штетностите и идентификување на ризиците пред да се 
случат несреќите и болестите. Собирањето на податоците за 
опасни околности и сомнителни случаи на професионални 
болести е клучот во креирање на култура на превенција.

Барањата за известување и бележење често се дел од 
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шемите за осигурување од повреди при вработувањето 
и работодавачите често се обврзани да ја известат 
соодветната институција за професионалните фатални 
несреќи, повреди и болести, за кои има осигурување и 
евиденција, според соодветната осигурителна шема. 
Потребното известување и регистрирање на фаталните 
несреќи, повреди и болести за кои има осигурување 
или одреден надомест, често резултира со не бележење 
и потценување на веродостојноста и ефективната 
употреба на собраните податоци.

Точност

Овие предизвици вклучуваат бариери кои 
резултираат со небележење и спротивно на 
точноста на податоците.

Дури кога и законската рамка е сеопфатна, системот 
за собирање на БЗР податоци, мора да ги надмине 
следниве бариери за собирање на точни податоци:

 � Недостаток на знаење и разбирање од страна на 
работодавачите, работниците и другите страни, 
вклучувајќи ги медицинските и здравствените 
организации, за можноста/обврската на 
известување и бележење на професионални 
несреќи, болести, опасни околности и сомнителни 
случаи на професионални заболувања;

 � Време и труд вложени во процесот на известување и 
бележење;

 � Можни негативни последици за повредените 
работници;

 � Негативен ефект кон реномето на работодавачот;

 � Негативна финансиска или друг вид на законска 
последица за работодавачот;

 � Културни разлики како одговор за помали несреќи и 
опасни околности и

 � Доцнење за развојот на професионалните болести 
[3]

Бидејќи постои воведување и имплементирање на 
системи за известување и бележење, одговорните 
институции, социјалните партнери и останатите 
заинтересирани страни, потребно е заедно да 
се консултираат и работат, во елиминирање или 
минимизирање на бариерите, согласно барањата за 
известување и бележење. Одговорните институции 
мора да располагаат со потребните ресурси за 
едукација на работодавачите, работниците и 
останатите страни, одговорни за известување и 
бележење, за нивните одговорности и усогласувања со 
барањата за известување и бележење.

Известувањето и бележењето на професионалните 
болести и сомнителни случаи на професионални 
болести често подлежат на недостаток на соодветно 
знаење и вештини, кои се потребни за точна дијагноза и 
спроведување на периодични медицински испитувања 

на работниците изложени на штетности. Следбено на 
ова, дури и кога законската рамка е сеопфатна, многу 
често не се бележат професионалните болести. 

Споредливост

Овие предизвици вклучуваат фактори кои ја 
ограничуваат доследноста на податоците.

Во многу земји, одговорноста за БЗР е поделена на 
повеќе институции пр. Министерства за труд, за здравје, 
за социјална заштита и за вработување, јавни и приватни 
осигурителни компании и други страни вклучувајќи ги и 
медицинските и здравствените институции. Властите 
може да делуваат на национално, регионално и локално 
ниво. Исто така може да имаат и сопствени одделни 
механизми и складишта за известување и бележење 
на БЗР податоците и често да немаат овластување или 
способност да ги споделат или соединат податоците 
меѓу институциите.

Дефиницијата за клучната терминологија за БЗР е 
различна кај секоја институција и земја. Дури и основниот 
термин како на пример „професионална несреќа‘‘ нема 
идентична дефиниција, и на тој начин невозможно е да 
се соберат или споредат извештаите, помеѓу земјите.  
Останатата терминологија и дефинициите се развиени 
со намена на одредување на шеми на надомест за 
осигурување од повреда при самото вработување и не 
се потребни идни мерки за превенција од несреќи и 
болести.  [4]

Потребните информации за системите на известување 
и бележење на професионалните фатални несреќи, 
повреди или болести, за работниците кои имале 
фатална несреќа, повреда или болест и за околностите 
при професионалната несреќа, значително варираат од 
власт до власт и од земја до земја. 

Под утврдени предизвици, во листата на професионални 
болести, има разлика меѓу земјите и многу од нив 
не вклучуваат болести кои имаат професионално 
потекло (пр. силикоза, месотелиома итн.) или под 
претпоставка дека се (на пр. дерматитис, глувост, 
повторливи повреди под притисок на коски, зглобови 
итн.). Очигледно потеклото за одредени професионални 
болести тешко се дефинира и одредува. На пример, 
тоа е случај со ракот поврзан со работата, кој долг 
период не може да се открие, и тешко се препознаваат 
клиничките симптоми кои можат да се појават и после 
одреден период од изложувањеро на штетностите 
при работењето. Овие долги периоди доведуваат 
до потешкоии при одредувањето дали причината за 
болеста е професионална.  
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Навременост

Овие предизвици вклучуваат фактори кои 
превенираат или го одложуваат собирањето и 
анализата на податоците 

Во моментот кога БЗР податоците треба да бидат 
акумилирани, од различни институции и останати 
јавни или приватни организации, постои доцнење 
за тековните резултати, освен ако не постои 
одлична комуникација, тековна соработка и 
координација. 

Недоследноста по однос на собраните податоци, 
од различни институции и извори, може само 
дополнително да го одложи складирањето на 
собраните податици и да ја доведе во прашање 
веродостојноста на извештаите и анализите.
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