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Inspecția Muncii comemorează victimele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor
profesionale prin acțiuni la nivel național

De Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă, 28 aprilie, la nivel mondial se
comemorează victimele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale. La
nivelul UE, anual se atribuie accidentelor de muncă şi bolilor profesionale 167.000 de
decese. Din acestea numai 5 % sunt determinate de accidentele de muncă, restul de
bolile profesionale. La nivel mondial se estimează 2,3 milioane de decese anual, din
care 14 % sunt atribuite accidentelor de muncă. Pe lângă suferința oamenilor, costurile
generate de concediile medicale sunt disproporționat de ridicate. În Germania, de
exemplu, concediile medicale care însumează 460 de milioane de zile anual determină o
scădere a productivității de 3,1 % din PIB. În timp, pentru a avea costuri diminuate și
pentru a evita suferința victimelor care se propagă mereu și asupra celor apropiați, au
fost căutate priorităţile de acţiune pentru a avea în statistici un număr cât mai mic de
decese provocate de accidentele de muncă sau de bolile profesionale. Contribuția celor
implicați în asigurarea securității și sănătății în muncă s-a concretizat prin implicare
permanentă, fiecare an având o temă nouă care să ajute la îndeplinirea scopului comun
– accidente de muncă mai puține.
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a identificat anul acesta ca prioritate și cale
optimă de diminuare a numărului victimelor din accidentele de muncă îmbunătățirea
capacității de a colecta și a utiliza date de securitate și sănătate în muncă fiabile.
Acestea stau la baza statisticilor care, analizate corespunzător contribuie la îndeplinirea
misiunii asumate și indică direcţia corectă de intervenţie, care trebuie să fie cât mai
aproape de realitate, cât mai de încredere. Campania Organizaţiei Internaţionale a
Muncii de anul acesta se concentrează pe nevoia stringentă a țărilor de a-şi îmbunătăți
capacitatea de a colecta și a utiliza date fiabile pentru scopuri de prevenire, detectarea
riscurilor noi și emergente, identificarea sectoarelor periculoase, elaborarea unor măsuri
de prevenire, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor, a sistemelor și a
programelor la nivel internațional, național și de întreprindere. Aceste date furnizează
baza pentru stabilirea priorităților și măsurarea progresului.
Inspecția Muncii organizează la nivel național acțiuni de sprijinire și promovare a
campaniei Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Prin comemorarea victimelor
accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale împreună cu toți cei implicați
angajatori, patronate, sindicate contribuie la asigurarea unui nivel de calitate a
securității și sănătății în muncă ce se îmbunătățește progresiv.
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”Ziua în care ne gândim la victimele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor
profesionale este un prilej de reculegere și de a ne gândi la modalitați noi, prin care să
sprijinim cu efort comun diminuarea suferinței pe care aceste evenimente neplăcute și
nedorite o provoacă, direct și indirect. Conștientizarea angajaților și angajatorilor cu
privire la importanța prevenției și a protecției cu scopul reducerii efectelor pe care
bolile profesionale le au reprezintă pasul înainte pe care ni l-am propus, astfel încât
fiecare să ajungă sănătos acasă după o zi de lucru.” Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.
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