МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 2020, ЗА 2017-2020 ГОДИНА

Скопје, август 2017 година
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Легенда:
МТСП-Министерство за труд и социјална политика
МЗ-Министерство за здравство
МОН-Министерство за образование и наука
Цел 1. Јакнење на националната политика за здравје и безбедност на работа
1. ОТВОРЕНА И ЕФИКАСНА ЗАКОНСКА РАМКА
Акции
1.1 Подготовка и
усвојување на
Стратегијата за
безбедност издравје
при работа

1.2 Имплементација на
Стратегијата за
безбедност и здравје
при работа

Мерки
-Подготовка на стратегијата за
безбедност издравје при работа 2020
-Усвојување на Стратегијата и
Акциски план за БЗР, за 2017- 2020
година

- Спроведување на предложените
активности и мерки на Стратегијата
и Акцискиот план за БЗР за 20172020

Временска
рамка

2017

Одговорни
институции
Национален совет за
БЗР
МТСП и МЗ

2017-2020

МТСП, ДИТ, МЗ,
ИМТ, МФ, здруженија
за БЗР, ОРМ,
КСС,ССМ, НВО

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)
-Изработена
Стратегија за
безбедност и
здравје при
работа 2020
-Усвоена
Стратегија и
Акциски план за
БЗР

Имплементација
на Стратегијата
(континуиран
мониторинг и
евалуација)

Финансиски средства

Поврзаност со
ЦОР

Нема фискални
импликации
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11
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1.3. Евалуација на
спроведувањето на
Законот за БЗР во период
2007-2017

-Подготовка на евалуациона анкета

2017

-Спроведување на анкетата кај сите
клучни партнери во системот на БЗР

МТСП во соработка
со Национален совет
за БЗР ДИТ, МЗ, ИМТ,
МФ, Здруженија за
БЗР, ОРМ, КСС,ССМ

Извештај за
спроведена
евалуација

ФЕС
- 60.000 ден.
2017 година
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

-Анализа на добиените податоци

1.4. Ревизија на
постоечките правилници
во доменот на БЗР

„Деск анализа“на постоечките
легислативни документи од
од доменот на БЗР-примена на
мултидисциплинарен и
интерсекторски пристап

2017-2020

МТСП, Национален
совет за БЗР, ДИТ, МЗ,
ИМТ, МФ, здруженија
за БЗР, ОРМ,
КСС,ССМ

2018

МТСП, Национален
совет за БЗР, ДИТ, МЗ,
ИМТ, МФ, здруженија
за БЗР, ОРМ,
КСС,ССМ

Дадени предлози
за ревизија на
Правилниците

Идентификација на критични точки
во имплементацијата во пракса
Предлог и препораки за ревизија
Предлог и препораки за измени и
дополнувања
1.5 Измени и
дополнувања на Законот
за БЗР
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Изменет и
дополнет Закон за
БЗР

МТСП-Буџет на РМ
- 25.000 ден.
2017 година
- 25.000 ден.
2018 година
- 25.000 ден.
2019 година
- 25.000 ден.
2020 година
Вкупно Буџет на РМ
- 100.000 ден.
2017-2020 година.

Нема фискални
импликации

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

1.6.Подготовка на:
Измена и дополнување на
Правилникот за
безбедност и здравје при
употреба на опрема за
работа („Сл. весник на
РМ“ 116/2007) и целосно
да се усогласи со
Директивата на ЕУ од
2009 година
(2009/104/EC)
1.7. Подготовка на
Правилник за полагање
на стручен испит за
безбедност при работа

1.8. Подготовка на
Правилник за водење на
истрага при повреда и
несреќи при работа

Усогласување со Директивата на ЕУ
од 2009 година (2009/104/EC)

2018

МТСП, ДИТ, МЗ,
ИМТ, МФ, здруженија
за БЗР, ОРМ,
КСС,ССМ, Сектор за
европска интеграција

Донесен
Правилник

Нема фискални
импликации
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8
Нема фискални
импликации

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3
Дефинирање на сите услови и
критериуми за полагање на
стручниот испит за безбедност при
работа во издвоен Правилник
Дефинирање на протокол за водење
на истрага при повреда или несреќа
на работа со учество на стручното
лице за БР

2017-2018

2017-2018

МТСП, ДИТ, МЗ,
ИМТ, МФ, Здруженија
за БЗР, ОРМ,
КСС,ССМ
МТСП, ДИТ,
Национален совет за
БЗР,здруженија за
безбедност при
работа, МЗМТ

Донесен
Правилник

Нема фискални
импликации

Подготвен
Правилник

Нема фискални
импликации

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

ФЗОМ-Фонд за здравствено осигурување на Македонија
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ФПИОМ-Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
НСБЗР-Национален совет за безбедност и здравје при работа
ДИТ-Државен инспекторат за труд
ИМТ-Институт за медицина на трудот на РМ
МЗЗПР-Македонско здружение за заштита при работа
МЗМТ-Македонско здружение за медицина на трудот
ОРМ-Организација на работодавачи на Македонија
ССМ-Сојуз на Синдикати на Македонија
КСС –Конфедерација на слободни синдикати
МФ-Машински факултет
ИЈЗ-Институт за јавно здравје на РМ
ЦОР-Цели на одржлив развој
ФЕС-Фридрих Еберт Стифинг
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Акции

Цел 2. Унапредување и развој на административните капацитети и човековите ресурси во областа на безбедност и здравје при работа
2.АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ И ЧОВЕЧКИРЕСУРСИ
Временска
Мониторинг и
Мерки
Одговорни
рамка
евалуација
Финансиски средства
Поврзаност со
институции
(индикатори)
ЦОР
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По програма и барање на
ОРМ, во рамките на
сосптвени буџети

2017-2018

2.1. Зајакнување на
капацитетите на
менаџерите на
компаниите членки на
ОРМ во делот на
безбедност и здравје при
работа

ОРМ, здруженија за
БР, МТСП,
ДИТ,ИМТ, МФ

-Работилница”Ефекти од примената
на мерките за безбедност и здравје
при работа”
-Тркалезна маса “Практично
спроведување на безбедноста и
здравјето при работа во компаниите
– размена на искуства

Организирана
работилница и
Организирана
тркалезна маса

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

ФЕС
- 10.000 ден.
2017 година

2017-2020
2.2.Зајакнување на
капацитетите на
Државниот инспекторат
за труд

-Организирање обуки за ДИТ од
областа на БЗР
-Обука

2017(ФЕС)

ДИТ, ИМТ,МФ,
здруженија за
безбедност при
работа
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Реализирани обуки
МТСП-Буџет на РМ
- 10.000 ден.
2017 година
- 10.000 ден.
2018 година
- 10.000 ден.
2019 година
- 20.000 ден.

Квалитет во едукација
ЦОР4

2020 година
Вкупно Буџет на РМ
- 50.000 ден.
2017-2020 година.
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2.3. Развој на
административните
капацитети на ДИТ

Кадровско зајакнување на
капацитетите на ДИТ, вработување и
пополнување на 2 нови
систематизирани работни места(
раководни места и работни места со
нови инспектори), техничко
зајакнување на капацитетите на ДИТ
( обезбедување на мерни
инструменти, лзо,возила и др.)

2018-2020

МТСП, ДИТ

Зголемен број на
инспектори
Зајакнати технички
капацитети (број
на набавени
возила, мерни
инструменти и сл.)

ДИТ- Буџет на РМ
- 1.600.000 ден.
2018 година
- 2.600.000 ден.
2019 година
- 2.600.000 ден.
2020 година
Вкупно Буџет на РМ
- 6.800.000 ден.
2018-2020 година.
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Формиран сектор
2.4 Формирање сектор/
одделeние за
нормативно аналитичка
дејност од област на БЗР
во МТСП со три
вработени

2.5. Јакнење на
социјалниот дијалог и
учество на работниците
во носењето решенија и
одлуки од значење за БЗР
во претпријатијата и
установите

МТСП

МТСП- Буџет на РМ
- 2.440.000 ден.
2018 година
- 2.440.000 ден.
2019 година
- 2.440.000 ден.
2020 година
Вкупно Буџет на РМ
- 7.320.000 ден.
2018-2020 година.

2018-2020

-Обуки и студиски посети на држави
со најдобри практики на БЗР во
однос на партиципацијата на
работниците за БЗР

2017-2018

МТСП,социјални
партнери, ДИТ,
Национален совет за
БЗР, МФ здруженија
за БЗР,ИМТ
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Зајакнат социјален
дијалог и
потпишување на
КД во кои ќе се
предвидат сите
прашања поврзани
со БЗР

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

Квалитет во едукација
ЦОР4

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11
ФЕС
- 90.000 ден.
2017 година
- 90.000 ден.
2018 година
Вкупно ФЕС
- 180.000 ден.

2017-2018 година

2.6. Зајакнување на
капацитетите на
стручните лица за
безбедност при работа

-Организирање едукативни
семинари, обуки работилници за
стручните лица и претставниците од
редот на вработените во приватните
компании ангажирани во областа на
безбедност и здравје приработа и
други лица вклучени во областа на
БЗР (имплементирање на позитивни
пракси кои се применуваат во делот
на БЗР во матичните компании)

2017-2020

МТСП, ДИТ,
Националниот совет
за БЗР, МФ,ИМТ,
здруженија за БЗР
МТСП,
Националниот совет
за БЗР,

Број на
обуки,семинари
Број на обучени
лица
Измена на Законот
за БЗР
Зголемен број на
стручни лица за
БЗР и можност за
вработување на
млади и
професионални
кадри во областа
на БЗР

Во рамките на сопствени
буџети на организаторите
Нема фискални
импликации

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Намалување на
нееднаквостри
ЦОР10

Квалитет во едукацијата
ЦОР4
2.7. Поставување на
стручните лица за БР на
професионална основа

2.8. Јакнење на
бипартитниот дијалог за
БЗР во компаниите и
улогата и профилот на
претставниците на БЗР во
Република Македонија

Акредитирање на специјалистички
студиски програми за БЗР како
основа за овластување за стручно
лице за БР
Унапредување на бипартитниот
дијалог за БЗР во компаниите и
улогата и профилот на
претставниците на БЗР во Република
Македонија преку организирани
трибини, работилници, тркалезни

2018-2020

2017-2020

МОН,
МТСП,Националнио
т совет за БЗР,
МФ,ИМТ

Здруженија на
работодавачи и
здруженија на
работници,
здруженија за БЗР,
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Нема фискални
импликаци
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8
Број на
организирани
трибини,
работилници,
тркалезни маси,

ФЕС
- 30.000 ден.
2017 година
- 30.000 ден.
2018 година

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

маси, едукативни состаноци и сл.

2.9.Воспоставување
меѓусекторска соработка
со граѓанските
организации,
синдикатите,
организациите на
работодавачи и
државните институции;

Организирање на меѓу секторска
дебата за функционирањето на
бипартитниот дијалог за БЗР во
компаниите за создавање на подобра
заштита при работа, како основно
човеково право

МЗМТ, научноистражувачки
институции

2017-2020

Здруженија на
работодавачи и
здруженија на
работници,
здруженија за БЗР,
МЗМТ, научноистражувачки
институции, МТСП,
МЗ

едукативни
состаноци и број
на учесници

Воспоставена
меѓусекторска
соработка

- 30.000 ден.
2019 година
- 30.000 ден.
2020 година
Вкупно ФЕС
120.000 ден.
2017 – 2020 година

Нема фискални
импликаци

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

Консултантски услуги од
експерт на ЕУ
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Квалитет во едукација
ЦОР4

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Цел 3. Развој на програмите за тренинг и едукација од областа на здравје и безбедност при работа

3.1 Едукација на
работодавачите по однос
на спроведување на
мерки од областа на
безбедност и здравје при
работа

3. ОБРАЗОВАНИЕ ВО СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА
-Oрганизирање обуки за
Број на
имплементирање на принципите на
ДИТ,МФ,здруженија
организирани
Сопствени средства од
безбедност и здравје при работа во
2017-2020
за безбедност при
обуки и извештаи корисниците на услугите
одделни сектори и дејности
работа, организации
диструбуирани
-Организирање едукативни
на работодавачи
брошури
семинари, обуки работилници за
ЦРРМ, ИМТ
Број на
различни целни групи ангажирани во
организирани
областа на безбедност и здравје
МЗЗПР
обуки, семинари и
приработа,и други лица вклучени во
работилници и
областа на БЗР
извештаи

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Квалитет во едукација
ЦОР4

Намалување на
нееднаквости

3.2 Едукација на
стручните лица и
претставниците за БЗР од
редот на вработените и
синдикалните
претставници

-Организирање насочени едукативни
семинари, обуки работилници во
областа на БЗР и нивна
имплементација во пракса (според
конкретни ризици кои се среќаваат
во повеќе стопански дејности)
Поставување на програмите за обуки
и едукација на сите овластени

2017-2020

МТСП,ДИТ, МЗ во
соработка со
овластени фирми за
дејности во БЗР,
ИМТ, високо
образовни институции
со акредитирани
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Број на
организирани
обуки и извештаи

Платени обуки од страна
на учесниците на обуката

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

институции на WEB страната на
МТСП!

студиски програми од
областа на БЗР, СМТ,
здружениja за
безбедност при
работа, ССМ

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Квалитет во едукација
ЦОР4

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

3.3 Дефинирање на
критериуми за квалитет и
евалуација на обуките
одржани од овластените
институции за
континуирана едукација и
усовршување на
стручните лица за БР
3.4. Развој на програма за
едукација на менаџери во
мали, средни и големи
компании за

Формирање на Комисија која ќе биде
компетентна да изврши евалуација
на одржаните обуки по утврдени
критериуми

2017-2018

МТСП, Национален
совет за БЗР

Утврдени
критериуми

ФЕС
- 30.000 ден.
2018 година
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

-Изработка на брошура и нејзина
дистрибуција до сите сегашни и

2017-2020

ОРМ и Централен
регистар во соработка
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Испечатени и
дистрибуирани

Во рамките на буџетот на
ОРМ

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

имплементација на
мерките за безбедност
пред отпочнување со
бизнис и во текот на
работење

идни членки на ОРМ

со експерти во областа

брошури

Квалитет во едукација
ЦОР4

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10
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3.5 Едукација на
работници по однос на
спроведување на мерки
од областа на безбедност
и здравје при работа

-Oрганизирање семинари за
работниците за имплементирање
на принципите на безбедност и
здравје при работа, во одделни
сектори и дејности

2017-2020

ДИТ,МФ,ИМТ,
здруженија за
безбедност при
работа, организации
на работницисиндикати

Организирани
настани и
извештаи

-Организирање на обуки и
медиумски кампањи за
подигнување на свеста за БЗР

ФЕС
- 50.000 ден.
2017 година
- 60.000 ден.
2018 година
- 60.000 ден.
2019 година
- 60.000 ден.
2020 година
Вкупно ФЕС
230.000 ден.

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Квалитет во едукација
ЦОР4

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

3.7 Имплементирање на
тренинг модули од
областа на БЗР

Имплементација на серија обуки за
различити целни групи

2017-2018

здруженија за БЗР
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Организирани
настани и
извештаи

Сопствени средства од
корисниците на услугите

3.8 Програми за тренинг
и едукација од областа на
здравје и безбедност при
работа за доктори
специјалисти по МТ

-Развој на тренинг модул на тема
„Менаџмент на стресот поврзан
со работата“

2017-2020

ИМТ, МЗМТ, МФ,
здруженија за
безбедност при работа

Развиени тренинг
модули
Организирани
стручни
состаноци

-Развој на тренинг модул на тема
„Превенција на мускулоскелетни болести во врска со
работата“
Организирање стручни
состаноци во рамките на КМЕ за
доктори специјалисти по МТ

Сопствени средства од
корисниците на услугите,во
рамките на редовни КМЕ за
обновување на лиценца за
работа

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Квалитет во едукација
ЦОР4
3.9. Развој на Програма за
едукација и обука за БЗР

-Континуирани едукации на
синдикалните претставници,
претставниците за БЗР,
претставниците за информирање и
консултирање, како и студентската
младина

Здруженија на
работници

-Eдукации на наставниците и
професорите, претставниците за
БЗР, претставниците за
информирање и консултирање,
како и младите во основните и
средни училишта

Во рамките на буџетските
средства на здруженијата

2017

-Трибина за БЗР со социјалните
партнери
3.10. Развој на Програма
за едукација и обука за
БЗР во основните и
средни училишта

Број на
реализирани
едукативни
настани

Организирана
трибина
MТСП, МОН, ДИТ,
МОН, МФ, ИМТ,
здруженија за
безбедност при работа
2017-2020

-Едукација на учениците во
средните стручни училишта за

16

Број на едуцирани
лица од субјекти

Нема фискални
импликации
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

превенција и заштита при работа
со машини и алати при изведба на
практичната работа

Квалитет во едукација
ЦОР4
Организирани
трибини

-Трибини за БЗР
Број на печатени
и дистрибуирани
брошури

-Подготовка и дисеминација на
брошури за основните начела на
БЗР, превенција и свест
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Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

Цел 4. Зајакнување на улогата на Советот на безбедност и здравје при работа
4.СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
4.1. Зголемување на
улогата и влијанието на
НСБЗР во подобрување
на состојбите од областа
на БЗР

-Учество на претставници
(претставник) на НСБЗР
при носење на измени во
законската легислатива

2017-2020

МТСП, МЗ, и членови
на НСБЗР

-Понатамошно следење ,
анализирање и размена на
податоци и носење на
препораки од областа на
БЗР до Влада на РМ

-Јакнење на
меѓуинституцион
алната соработка
и улогата на
НСБЗР како
советодавно тело
на Владата на РМ
-Извештаи за
реализирани
активности ,
број на одржани
состаноци на
Советот, учество
во изработкаили
давање мислења
застратешки
документи,
законски и
подзаконски акти,

-Размена на податоци и
информации, давање на
конкретни предлози за
евентуални законски
измени со цел
подобрување на
состојбите од областа на
БЗР
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Нема фискални импликации

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

Цел 5. Развој на системот, службите и услугите од медицината на трудот во рамките на националниот здравствен систем
5. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Акции

5.1 Кампања “Стручен
тим – стручен одговор”

5.2. Анализа на
спроведувањето на
законската одредба за
следење на здравствената
состојба на вработените.

Мерки
- Активна wеб страна , активен емаил, јавно достапен на кој
работникот, работодавачот и секој
заинтересиран граѓанинќе може да
поставува прашања во врска со
БЗР и проблематика која ја
покрива оваа област
- Со ангажирање на еден
администратор или програмски
асистент преку чекирање на област
ќе се делегираат/проследуваат
пристигнатите прашања до
стручни лица –експерти (членови
на Национален совет за БЗР или
други избрани лица), а изготвените
одговори од стручните лица ќе се
објавуваат на web страната
Анкетирање на работодавците и
докторите од овластените
здравствени установи за МТ за
спроведување на законската
одредба за следење на
здравствената состојба на
вработените
-Анализата на добиените
податоци од анкетата

Временска
рамка

2017-2020

Одговорни
институции
МЗ, МТСП, ИМТ,
СМТ-Мрежа на МТ,
МЗМТ,ОРМ, ССМ,
КСС, ДИТ,
здруженија за
безбедност при работа

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)
- Изготвен
извештај од
анализата на
добиените
податоци
-Број на емаилодговори

Финансиски средства

ФЕС
- 50.000 ден.
2017 година
- 60.000 ден.
2018 година
- 60.000 ден.
2019 година
- 60.000 ден.
2020 година
Вкупно ФЕС
230.000 ден.

Поврзаност со
ЦОР

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

МЗ,МТСП, ИМТ,
СМТ-Мрежа на МТ,
МЗМТ,ОРМ, КСС,
ССМ, ДИТ,
здруженија за
безбедност при работа
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Број на
анкетирани
субјекти
- Изготвен
извештај од
анализата на
добиените

ФЕС
- 50.000 ден.
2018 година
- 50.000 ден.
2019 година
Вкупно ФЕС
100.000 ден.

Без сиромаштија,
социјални права и
еднаквост
ЦОР11

Изработка и усвојување на
препораки и мерки за
подобрување на следење на
здравствената состојба на
вработените

податоци

2018

- Организирање на
интерсекторски состанок
посветен на проследувањето на
документацијата на вработените
од една во друга здравствена
установа

5.3. Развој и зајакнување
на Службите за медицина
на трудот (СМТ) во
рамките на националниот
здравствен систем

-Подготовка на извештајот
актуелната
ситуација
здравствена
заштита
работниците-со посебен осврт
на системот и услугите
медицината на трудот

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Изработени и
усвоени
препораки и
мерки

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8
- Организиран
интерсектор-ски
состанок

за
на
на
на во

МЗ,ИМТ,СМТ-Мрежа
на МТ, МЗМТ
2017-2020

-Изработка на стандарди и
нормативи (кадар, време, простор
и опрема)во дејноста медицина на
трудот на сите три нивоа на
здравствена заштита

МЗ, ИМТ, СМТМрежа на МТ,
МЗМТ,ОРМ, КСС,
ССМ, ДИТ,
здруженија за
безбедност при работа

-Изработка на предлогот на
Националниот акционен план за
зголемување на покриеност и

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

Без сиромаштија,
социјални права и
еднаквост
ЦОР11

-Подготвен
извештај
МТСП-Буџет на РМ
50.000 ден.
2018 година
Изработени
стандарди и
нормативи во
дејноста МТ

ФЕС
90.000 ден.
2018 година
Добро здравје и

20

подобрување на квалитетот на
услугите на СМТ, со посебен
фокус на недоволно покриените
вулнерабилни групи
(невработени, земјоделци)

МТСП,

благосостојба
ЦОР3
-Изготвен
предлог за
Националниот
акционен план

-Спроведување на пилот студија за
имплементацијата на
предложените активности од
Националниот акционен план
преку иновативни, ефективни и
интегрирани интервенции кај
земјодлеците и руралното
население

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8
МТСП, МЗ, ФПИОМ,
ИМТ, МЗМТ
Спроведена
пилот студија

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

-Дисеминација на добиените
резултати и договор за
понатамошни чекори

Дисеминирани
резултати
5.4.Анализа на
спроведувањето на
законската одредба за
оценка на работна
способност

-Евалуација на работата на
Комисиите за ИПК при ПИОМ
- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за подобрување
на системот на ОРС на
осигураниците
- Подготовка на Прирачник за
оценка на работната способност (
Водич и насоки) во здравствено и
пензиско осигурување

МЗ,МТСП, ИМТ
МЗМТ,ФПИОМ

Подготвена и
објавена анализа

2018-2019

Изработени и
усвоени
препораки и
мерки
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МТСП- Буџет на РМ
- 50.000 ден.
2018 година
- 50.000 ден.
2019 година
Вкупно Буџет на РМ
- 100.000 ден.
2018-2019 година.

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

Изготвен
Прирачникот
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Цел 6. Одредување на приоритети за истражување и развој -нови и зголемени ризици
6. ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Акции

6.1.Иследување на
зачестеноста на
професионалните
алергиски болести кај
експонираните групи
работници од одделни
дејности

Мерки

- Развој на методологија за
утврдување на зачестеноста на
професионалните алергиски
болести кај експонираните групи
работници од одделни дејности со
висок ризик

Временска
рамка

2017-2020

Одговорни
институции

ИМТ, МЗ,СМТ

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)

 Развиена
методологија

- Спроведување на епидемиолошко
и клиничко истражување за
утврдување на зачестеноста на
професионалните алергиски
болести кај експонираните групи
работници од одделни дејности

Финансиски средства

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Поврзаност со
ЦОР

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

 Спроведено
истражување
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на професионалните алергиски
болести кајекспонираните групи
работници од одделни дејности

 Изработени и
усвоени препораки
и мерки за
превенција

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери
од областа

 Дисеминирани
резултати

- Развој на методологија за
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Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

6.2. Иследување на
зачестеноста на
професионалните
болести и болестите во
врска со работата кај
случаен примерок
работници на работни
места со зголемен ризик

утврдување на зачестеноста на
професионалните болести и
болестите во врска со работата кај
случаен примерок работници од
работни места со висок или
умерен ризик
- Спроведување на епидемиолошко
и клиничко истражување за
утврдување на зачестеноста на
професионалните болести и
болестите во врска со работата кај
случаен примерок работници од
работни места со висок или
умерен ризик

2017-2020

МТСП,МЗ,ИМТ, СМТ
Здруженија за
безбедност при работа

- подготовка на
тендерска
документација во
2017 година

 Развиена
методологија

- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на професионалните болести и
болестите во врска со работата кај
работниците од работни места со
висок или умерен ризик

МТСП-Буџет на РМ
360.000 ден.
2018 година
ФЕС
20.000 ден.
2017 година

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

 Спроведено
истражување

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери од
областа

- Развој на методологија за
утврдување на зачестеноста на
МСБ во врска со работата

 Изработени и
усвоени препораки
и мерки за
превенција

- Спроведување на епидемиолошко
и клиничко истражување за
утврдување на зачестеноста на
МСБ во врска со работата
6.3. Иследување на

- Изработка и усвојување на

ИМТ, СМТ,
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 Дисеминирани

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Во рамките на сопствени
буџетски средства на

зачестеноста на
мускулоскелетните
болести (МСБ) во врска
со работата

препораки и мерки за превенција
на МСБ во врска со работата

здруженија за
безбедност при работа

резултати

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери од
областа

 Развиена
методологија

 Спроведено
истражување

 Изработени и
усвоени препораки
и мерки за
превенција

 Дисеминирани
резултати
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носителите на
активностите

6.4. Иследување на
зачестеноста на
алергиските реакции на
инсекти и влекачи кај
работници кои што
работат на отворено

- Развој на методологија за
утврдување на зачестеноста на
алергиските реакции на инсекти и
влекачи кај работници кои што
работат на отворено

2017-2020

ИМТ,ОРМ, СМТ

 Развиена
методологија

- Спроведување на епидемиолошко
и клиничко истражување за
утврдување на зачестеноста на
алергиските реакции на инсекти и
влекачи кај работници кои што
работат на отворено

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

 Спроведено

- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на алергиските реакции на инсекти
и влекачи кај работници кои што
работат на отворено

истражување

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

 Изработени и

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

усвоени препораки
и мерки за
превенција

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери од
областа

Дисеминирани
резултати
6.5. Иследување на
ефектите на алкохолот,
наркотиците и
медицинската терапија
врз безбедноста на
работниците

- Развој на методологија за
иследување на ефектите на
алкохолот, наркотиците и
медицинската терапија врз
безбедноста на работниците

2018-2019

ИМТ, ОРМ, СМТ,

 Развиена
методологија

- Спроведување на истражување (
пилот студија) за иследување на
ефектите на алкохолот,
наркотиците и медицинската
терапија врз безбедноста на

 Спроведено
истражување

МТСП-Буџет на РМ
200.000 ден.
2018година
ФЕС
20.000 ден.
2017 година

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
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работниците

економски развој ЦОР8

- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на ефектите на алкохолот,
наркотиците и медицинската
терапија врз безбедноста на
работниците

 Изработени и
усвоени препораки
и мерки за
превенција
Дисеминирани
резултати

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери од
областа

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3
6.6.Иследување на
насилството на работа
како посебна форма на
психосоцијална штетност
кај здравствените
работници

- Спроведување на истражување
за идентификација на проблемот
на насилството на работа во
здравствениот сектор
- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери
од областа
- Изработка и усвојување на
препораки и мерки
(информациски пакети,
едукативен материјал и кампања)
за зголемување на нивото на
свесност на клучните партнери во
заедницата за проблемот на
насилството на работното место

2017-2020

ИМТ, Лекарска
комора, Здружение на
мед.сестри-техничари
во РМ, Стоматолошка
комора, МЗМТ

Спроведено
истражување
Дисеминирани
резултати
Изработени и
усвоени
препораки и
мерки за
зголемување на
нивото на
свесност
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Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

6.7. Истражување на
стресот поврзан со
работата и мобингот кај
различни групи
работници

- Спроведување на истражување за
иследување на стресот поврзан со
работата и мобингот кај различни
групи работници
- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на стресот поврзан со работата и
мобингот кај различни групи
работници

2017-2020

ИМТ, МЗ,МТСП,
здруженија на
работници,
здруженија на
работодавачи

 Спроведено
истражување

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

 Изработени и
усвоени препораки
и мерки за
превенција
Дисеминирани
резултати

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери од
областа

Пристојна
работа и економски
развој ЦОР8

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

6.8. Иследување на
ефектите од УВ
зрачењето врз здравјето
на експонираните
работници

- Развој на методологија за
иследување на ефектите од УВ
зрачењето врз здравјето на
експонираните работници

МЗ, ИМТ,Црвен крст,
ИЈЗ, МЗМТ,ДИТ

- Спроведување на клиничкоепидемиолошка студија за следење
на ефектите на сончевата УВР врз
здравјето на експонираните
работниците



Развиена
методологија



Спроведено
истражување

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8



- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција на
ефектите од УВ зрачењето врз
здравјето на експонираните
работници
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Изработени и
усвоени
препораки и
мерки за
превенција

Намалување на
нееднаквости

ЦОР10
- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери од
областа

 Дисеминирани
резултати
Одржливи градови и
заедници
ЦОР11

Климатски промени и
акција ЦОР13
6.9. Иследување на
ефектите на студените
бранови врз здравјето на
експонираните работници

Развој на методологија за
иследување на ефектите на
студените бранови врз здравјето
на експонираните работници

МЗ, ИМТ,Црвен крст,
ИЈЗ, МЗМТ, ДИТ

- Спроведување на клиничкоепидемиолошка студија за
следење на ефектите на
студените бранови врз здравјето
на експонираните работници
- Изработка и усвојување на
препораки и мерки на ефектите
од студените бранови врз
здравјето на експонираните
работници



Развиена
методологија



Спроведено
истражување



- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери
од областа

Изработени и
усвоени
препораки и
мерки за
превенција

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Одржливи градови и
заедници
ЦОР11

Климатски промени и
акција ЦОР13
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6.10. Иследување на
ефектите на загадениот
воздух, согласно
актуелниот мониторинг
на гасови и суспендирани
честички во воздухот во
зимскиот период, врз
здравјето на
експонираните работници
(вработени кои работат на
отворен простор)

- Развој на методологија за
иследување на ефектите на
загадениот возду во зимскиот
период врз здравјето на
експонираните работници

2017-2020

ИМТ, ИЈЗ, МЗ, ДИТ,
СМТ

- Спроведување на клиничкоепидемиолошка студија за
следење на ефектите на
загадениот воздух во зимскиот
период врз здравјето на
експонираните работници
Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на ефектите од загадениот
воздух во зимскиот период врз
здравјето на експонираните
работници



Дисеминиран
и резултати



Развиена
методологија







-Развој на методологија за
скрининг на болести предизвикани
од азбест БПА во услови на
актуелна и претходна
професионална изложеност

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Спроведено
истражување
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

- Дисеминација на добиените
резултати со клучните партнери
од областа

6.11.Иследување на
ефектите на азбест во
работната и животната
средина

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

2017-2020

ИМТ, СМТ, МТСП,
МЗ, Здруженија за
безбедност при
работа, МЖСПП,
ОРМ, ДИТ

Изработени и
усвоени
препораки и
мерки за
превенција

Климатски промени и
акција ЦОР13

Дисеминиран
и резултати

-Развиена
методологија

-Спроведено

30

Одржливи градови и
заедници
ЦОР11

Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

-Спроведување на пилот
истражување за БПА со примена
на скрининг мњетодологијата

истражување

-Организирање на кампања за
штетните ефекти на азбестот врз
здравјето на изложените лица во
работната и животната средина
Изработкаиусвојувањенапрепора
киимеркизапревенцијанаефектит
еодизложеноста на азбест
Дисеминацијанадобиенитерезулт
атисоклучнитепартнериодобласт
а

2018-2019
Спроведување на клиничкоепидемиолошка студија за следење
на здравствената состојба и ОРС
кај пожарникарите

Одржливи градови и
заедници
ЦОР11

-Изработени и
усвоени препораки и
мерки за превенција
Дисеминирани
резултати

- Развој на методологија за
иследување на ефектите од
професионалната експозиција врз
здравјето на пожарникарите
6.12.Следење на
здравствената состојба и
работната спососбност
кај пожарникарите

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

-Организирана
кампања

ИМТ,
МЗ,МТСП,здруженија
за безбедност при
работа, Синдикат на
пожарникари на
Македонија

- Изработка и усвојување на
препораки и мерки за превенција
на здравјето и работната
способност кај пожарникарите

-Развиена
методологија на
истражувањето

-Спроведено
истражување

-Изработени и

- Дисеминација на добиените
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Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

резултати со клучните партнери од
областа

усвоени препораки
за превенција
-Дисеминирани
резултати
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цел 7. Превенција и промоција на здравјето на работниците
7.КУЛТУРА НА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

Акции

Мерки

7.1. Промоција на
примери на добра пракса
во подобрувањето на БЗР

- Организирање на
интердисциплинарни состаноци за
промоција на примери на добра
пракса во подобрувањето на БЗР:

Временска
рамка
2017-2020

Одговорни
институции
МЗ, МТСП , ИМТ,
СМТ, ДИТ,ОРМ,
ССМ, здуженија за
БЗР

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)
Организирани
интердисциплинар
ни состаноци
Промовирани
примери на добра
пракса во
подобрувањето на
различни аспекти
од БЗР



За работници кои се
експонирани на хемиски
штетности (на пример, во услови
на промени во технологиите на
работа или при појава на нови
производи и хемикалии на пазарот)

Финансиски средства
Во рамките на сопствени
буџетски средства на
носителите на
активностите

Поврзаност со
ЦОР

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8



За специфични категории
работници (возрасни работници,
млади и неискусни работници,
практиканти, работници со
попреченост или жени)

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10



При експозиција на
психосоцијални штетности на
работното место
- Изработка и дисеминација на
промотивен материјал

Изработен и
дисеминиран
промотивен
материјал
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Без сиромаштија,
социјални права и
еднаквост
ЦОР11

7.2. Превенција и
промоција на здравјето и
безбедноста на
работниците во малите и
средните претпријатија

- Организирање на
интердисциплинарни состаноци
наменети за работодавачите и
работниците од малите и
средните претпријатија во
насока на подобрување на БЗР

2017-2020

МТСП, МЗ,ДИТ,
ОРМ, ССМ,, ИМТ,
СМТ , здуженија за
БЗР

- Изработка и дисеминација на
промотивен материјал

Организирани
состаноци

Нема фискални
импликации
Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Изработен и
дисеминиран
промотивен
материјал

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10
7.3. Изготвување на
Програма за
реинтеграција и
рехабилитација на
работниците со
професионална болест
или болест во врска со
работата

- Организација на процесот на
подготовка на Програмата преку:



интерсекторски,
мултидисциплинарни
состаноци со учество на
релевантните клучни
партнери



деск анализа на актуелната
легислатива од областа



2017-2020

МТСП, МЗ, ИМТ,
Фонд за пензиско и
инвалидско
осигурување,
ОРМ,ССМ

работа во групи при
подготовката на предлог
Програмата за
реинтеграција и
рехабилитација на
работниците со
професионална болест или

Во рамките на сопствени
буџети

-Организирани
состаноци

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

-Изготвен
извештај од деск
анализата

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

-Подготвен
документ во
формат на
предлог Програма
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Намалување на
нееднаквости
ЦОР10

7.4 Спроведување на
активности за престанок
на пушењето на
работното место

болест во врска со работата
- Организација и реализирање
на информативни кампањи
наменети за охрабрување на
прекинот на пушењето кај
работната популација

2017-2020

МЗ, МТСП, ДИТ,
ДЗСИ , ИМТ, СМТ,

- Спроведување на
антипушачки активности
според актуелната национална
легислатива со примена на
мултидисциплинарен и
интерсекторски пристап

Организирани и
реализирани
информативни
кампањи

Спровдени
антипушачки
активности
според актуелната
национална
легислатива

- Организирање на едукативни
состаноци посветени на
штетните ефекти од пушењето

Организирани
едукативни
состаноци

Во рамките на
сопствените буџети

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

- Изработка и дисеминација на
промотивен материјал
Изработен и
дисеминиран
промотивен
материјал
7.5 Реализација на
активности за спречување
на повредите на
работното место со
посебен фокус на
повредите предизвикани
од препнување и
лизнување на
рамнаповршина во насока
на движењето

- Спроведување на истражување за
зачестеноста, причините и
последиците од несреќите
предизвикани од препнување и
лизнување

2017-2020

МТСП,МЗ, ДИТ,
ИМТ, ИЈЗ, ДИТ

Спроведено
истражување

- Организирање на едукативни
состаноци посветени на несреќите
предизвикани од препнување и
лизнување

Организирани
едукативни
состаноци

- Организирање отворени трибини
со клучните партнери во областа

Организирани
отворени трибини
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Квалитет во едукација
ЦОР4

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

- Изработка и дисеминација на
промотивен материјал

Изработен и
дисеминиран
промотивен
материјал
Квалитет во едукација
ЦОР4

7. 6. Организирање на
кампања за сигурни и
безбедни работни места

-Организирање на
интердисциплинарни состаноци
наменети за работодавачите и
работниците во насока на
промоција на сигурни и
безбедни работни места

2017-2020

ССМ, грански
синдикати, МТСП,
РСП, СК, ИМТ,
МЗЗПР

Организирани
интердисциплина
рни состаноци

Нема фискални
импликации
Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

- Организација и реализација на
off-line и on-line медиумска
кампања за промоција на безбедни
и здрави работни места
- Изработка и дисеминација на
промотивен материјал

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Изработен и
дисеминиран
промотивен
материјал

Квалитет во едукација
ЦОР4

7.7. Одбележување на
меѓународни настани
посветени на БЗР
-Светски ден за БЗР

- Организација на интерсекторски,
мултидисциплинарен состанок со
учество на релевантните клучни
партнери

2017-2020

Национален совет за
БЗР во соработка со
сите клучни партнери
во областа

- Изработка и дисеминација на
промотивен материјал

Организиран
интерсекторски,
мултидисциплина
рен состанок
Изработен и
дисеминиран
промотивен
материјал

-Европската недела за
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Нема фискални
импликации

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

безбедност и здравје при
работа

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

-Денот на човековите
права - 10 декември
Квалитет во едукација
ЦОР4
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Цел 8. Следење и откривање на професионалните болести и превенција и намалување на бројот на повреди при работа
8.ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ , БОЛЕСТИ ВО ВРСКА СО РАБОТАТА И ПОВРЕДИ ПРИ РАБОТА

Акции

8.1. Превенција на
повредите при работа

Мерки

-Спроведување на кампања на
ниво на РМ - тема превенција на
повреди при работа:
•
организирање на
интерсекторски
мултидисциплинарен состанок

Временска
рамка

Одговорни
институции

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)

Финансиски средства

Поврзаност со
ЦОР

2017-2020
МЗ, МТСП, ДИТ,
ИМТ, ИЈЗ, МЗЗПР,
КСС, ССМ, ОРМ,
медиуми

•
организирање на семинар
посветен на превенцијата на
повредите при работа наменет за
различни целни групи

• спроведена
кампања
организиран
интерсекторски
мултидисциплина
рен состанок
•организиран
семинар за
различни целни
групи

•
изработка, печатење и
дистрибуција на брошура за
превенција на повредите при
работа

•број на
изработени,
испечатени и
дистрибуирани
брошури

-Организирање на интерсекторска
трибиназаследење на ефектите од
кампањата

• Организирана
интерсекторска
трибина
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Нема фискални
импликации

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Во рамките на одобрените
буџетски средства
Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Квалитет во едукација
ЦОР4

Без сиромаштија,
социјални права и
еднаквост
ЦОР11

• спроведена
кампања

2017-2020
-Спроведување на кампања на
ниво на РМ - тема превенција на
професионалните болести:
МЗ,МТСП, ИМТ, ИЈЗ,
ДИТ, МЗЗПР, КСС,
ССМ, ОРМ, медиуми

•организирање на интерсекторски
мултидисциплинарен состанок
8.2. Превенција на
професионалните
болести

•организирање на семинар
посветен на превенцијата на
професионалните болести наменет
за различни целни групи
•изработка, печатење и
дистрибуција на брошура за
превенција на професионалните
болести

8.3. Превенција на
професионалните
малигни болести

•организирање на семинар
посветен на превенцијата на
професионалните малигни болести
наменет за различни целни групи

Нема фискални
импликации
Во рамките на одобрените
буџетски средства

•организиран
семинар за
различни целни
групи

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

•број на
изрботени,
испечатени и
дистрибуирани
брошура

2017-2020

- Спроведување на кампања на
ниво на РМ - тема превенција на
професионалните малигни
болести:
•организирање на интерсекторски
мултидисциплинарен состанок

организиран
интерсекторски
мултидисциплина
рен состанок

спроведена
кампања
МЗ, МТСП, МЗЗПР,
ИМТ, ДИТ, СМТ,
КСС, ССМ, ОРМ,
медиуми

•изработка, печатење и
дистрибуција на брошура за
превенција на професионалните
малигни болести

организиран
интерсекторски
мултидисциплина
рен состанок

•организиран
семинар за
различни целни
групи
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Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Нема фискални
импликации
Во рамките на одобрените
буџетски средства

Квалитет во едукација
ЦОР4

Без сиромаштија, социјални
права и еднаквост
ЦОР11

•број на
изработени,
испечатени и
дистрибуирани
брошури

8.4. Превенција на
потенцијалните ефекти
на новата технологија
(пр., наноматеријали) врз
безбедноста и здравјето
на работниците

- Изработка на методологија за
истражување на потенцијалните
ефекти на новата технологија врз
безбедноста и здравјето на
работниците

- изработена
методологија
МЗ, ИМТ, ДИТ, МОТ,
КСС, ССМ, ОРМ,
медиуми

- Спроведување на пилот студија
за потенцијалните ефекти
- Реализирање на епидемиолошко
истражување на ефектите на
новата технологија

2017-2020

- Организирање на семинар
посветен на превенцијата на
потенцијалните ефекти на новата
технологија врз БЗР

- Организирање на семинар
посветен на конкретната мерка
- Примена на различни методи при

- реализирано
епидемиолошко
истражување

Нема фискални
импликации

•организиран
семинар

Во рамките на одобрените
буџетски средства

•број на
изработени,
испечатени и
дистрибуирани
брошури

- Изработка, печатење и
дистрибуција на брошура за
превенција на потенцијалните
ефекти на новата технологија врз
БЗР
8.5. Подобрување на
условите на работното
место при вработување
или враќање на работното

- спроведена
пилот студија

2017-2020

МЗ, ИМТ, ДИТ, МОТ,
КСС, ССМ, ОРМ,
граѓански здруженија
на лица со посебни
потреби, лица со
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•организирани
семинар
•применети

Нема фискални
импликации
Во рамките на одобрените
буџетски средства

Добро здравје и

место на лице со
хронична болест,
попреченост или
нарушување на
психичкото здравје

вработувањето на лицето или
негово враќање на работното место
(поддршка, советување, пристап до
едукација и тренинг, пристап до
социјални услуги)

попреченост, центри
за социјална работа,
медиуми

методи при
вработувањето
или враќањето на
работното место

благосостојба
ЦОР3

Реализирана
студија и
подготвен
извештај

-Пилот студија за оценка на
работна способност на лица со
хронична болест, попреченост или
нарушување на психичкото здравје

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10
8.6. Промоција на
здравиот животен стил
кај работниците

- Организирање на семинар и
состаноци посветени на
промоцијата на здравиот животен
стил

2020

МЗ, ИМТ, ДИТ, КСС,
ССМ, ОРМ, медиуми

- Изработка, печатење и
дистрибуција на брошура за
значењето на здравиот животен
стил

•организирани
семинар и
состаноци
•број на
изработени,
испечатени и
дистрибуирани
брошури

Нема фискални
импликации
Во рамките на одобрените
буџетски средства

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Намалување на
нееднаквости
ЦОР10
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Цел 9. Унапредување и јакнење на информативните системи во областа на здравје и безбедност на работа
9. ИНДИКАТОРИ И ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ ВО БЗР

Акции

Мерки

9.1. Развој и зајакнување
на информациските
системи за следење на
здравствената состојба на
работниците

-Изготвување на единствен
национален информациски систем
(заедно со соодветен софтвер) за
пријавување и следење на
професионалните болести и
повредите при работа на ниво на
РМ

Временска
рамка
2017-2020

Одговорни
институции
Сите релевантни и
инволвирани страни
во областа

-Воведување на Е-евиденција со
поддршка на
Управа за електронско
здравство,Министерство за
здравство

- Употреба на податоците од
регистрите за професионални

Финансиски средства

2017-2020

Сите релевантни и
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- Подобрена

Поврзаност со
ЦОР

Нема фискални
импликации

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

- Евалуирани
причини за
повреди при
работа и
професионални
болести и
преземени
конкретни
превентивни
мерки

- Евалуација на причините за
повредите при работа и
професионалните болести,
изведување на заклучоци за
преземање на конкретни
превентивни мерки, анализа на
добиените податоци и др.)

9.2. Формирање и развој
на бази на податоци за
здравствената состојба на
работниците

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)
•Изготвен
информациски
систем за
пријавување и
следење на
професионалните
болести и
повредите при
работа на ниво на
РМ

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Нема фискални

болести и повреди при работа за
подобрување на функционалноста
на информацискиот систем

инволвирани страни
во доменот

-Размена на податоците помеѓу
релевантните институции

функционалност
на
информацискиот
систем

импликации

Разменети
податоци и
информации

- Развој на база на податоци
9.3. Подобрување на
соработката со другите
општествени секториСЗО примцип „Здравје во
сите политки “

- Вклучување на мерките и
активностите од областа на БЗР во
други стратегии (пр., јавно
здравство, здравје и животна
средина и др.)

2017-2020

Сите релевантни и
инволвирани страни
во доменот

- Зголемување на свесноста за БЗР
кај учениците од средните
насочени училишта преку
организирање на соодветни
работилници

Преведување, адаптација и
усвојување на методологија
Разгледување на можноста за
примена во законодавството на РМ
(компаративни табели)
Пилот студија на имплементација
на методологијата
Подготвка за воведување на

Нема фискални
импликации
Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Број на
организирани
настани
(работилници,
состаноци и сл.) и
број на учесници
Број на
реализирани
научноистражувачки
проекти

- Заеднички научно-истражувачки
проекти со институции од други
општествени сектори (пр.,
животна средина, образование и
др.)

9.4. Воведување на ЕСАВ
методологијата за
евиденција на
повредитепри работа

Развиена датабаза
Број на примери
за вклученост на
мерки и
активности за БЗР
во други
стратегии

2017-2О20

МТСП,МЗ

-Изработен
превод,
адаптација и
усвојување на
методологијата
-Изработена
компаративна
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Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Без сиромаштија,
социјални права и
еднаквост
ЦОР11
Буџет на РМ

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

методологијата во правен акт

9.4.1. Подготовка за
изработка на унифициран
софтвер за пријави на
повреди при работа
според ЕСАВ
методологијата

-Подготовка и информирање на
трговските друштва за потребата
од воведување на софтверски
апликации за евиденција на
повредите на работа согласно
ЕСАВ методологијата преку
едукативни семинари

табела,

МЗ, МТСП, ОРМ

-Спроведена
пилот студија

Буџет на РМ

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

-Изработен
предлог на правен
акт
- Број на одржани
семинари и
состаноци со
трговските
друштва

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8
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9.5. Воведување на ЕОДС
методологијата за
евиденција на
професионалните
болести

9.6. Развој, зајакнување и
водење на единствен
регистар за повреди при
работа и регистар за
професионални болести

Преведување, адаптација и
усвојување на методологијата,
Разгледување на можноста за
примена во законодавството на
Р.Македонија (компаративни
табели)
Пилот студија за користење на
методологијата
Подготовка за воведување на
методологијата во правен акт

- Организирање на семинари и
работилници за различни целни
групи на корисници

2017-2020

2017-2020

МТСП, МЗ,
ИЈЗ,ИМТ,МЗМТ,ПИО
М, ФЗОМ, ДИТ,
МЗЗПР, ССМ

МЗ, МТСП, ИЈЗ,
ИМТ, ПИОМ, ФЗОМ,
ДИТ, МЗЗПР, ССМ

- Организирање на интерсекторски
трибини

Изработен превод,
адаптација и
усвоена
методологија
- Изработена
компаративни
табели
- Спроведена
пилот студија
- Изработен
предлог на правен
акт

Буџет на РМ

-Број на одржани
семинари и
работилници за
различни таргет
групи

Нема фискални
импликации

- Број на
организирани
интерсекторска
трибини
-Развиен и
осовременет
ирегистри
Користење на
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Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

единствен
регистар за
повреди при
работа и
единствен
регистар за
професионални
болести
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Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

Цел 10. Меѓународна соработка во областа на здравје и безбедност при работа
10. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТАТА

Акции
10.1.Суб-регионална
соработка во Југоисточна
Европа,
преку
СЗО
Мрежата за здравјето на
работниците
на
ЈИЕ
(Југоисточна Европа)
со подршка на СЗО
Регионална Канцеларија
на Европа

Мерки
-Јакнење на системите за МТ и
градење на институционални и
хумани капацитети во ЈИЕ преку
меѓународна соработка

Временска
рамка
2020

-Состанок на СЗО Мрежата за
здравјето на работниците на ЈИЕ
посветен на животна средина и
здравје

Одговорни
институции
МЗ, СЗО Регионална
канцеларија на
Европа, СЗО
канцеларија во
Македонија, ИМТ –
СЗО Колаборативен
центар

Мониторинг и
евалуација
(индикатори)
Одржани
состаноци,
извештаи,
дисеминирање на
резултати

Финансиски средства

Поврзаност со
ЦОР

Светска здравствена
организација
Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

-Состанок на СЗО Мрежата за
здравјето на работниците на ЈИЕ
посветен на местото и улогата на
МТ во примарна здравствена
заштита

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

Партнерство кон целите
ЦОР17
10.2. Соработка и размена
на искуства за БЗР од РМ
и земјите од Регионот на
ЈИЕ

-Формирање мрежа од
претставници на социјалните
партнери, НВО и експерти за БЗР
од РМ и земјите од регионот на

2017-2020

Национален совет за
БЗР, здруженија за
БЗР, МФ

• Остварено
вмрежување
• Изготвени
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Регионала Канцеларија на
Фондација „Фридрих
Еберт“

ЈИЕ

извештаи

-Организирање на меѓународни
конференции во областа на БЗР

• Реализирани
меѓународни
конференции

Добро здравје и
благосостојба
ЦОР3

Пристојна работа и
економски развој ЦОР8

Мир, правда, силни
институции
ЦОР11

Партнерство кон целите
ЦОР17
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