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Повреде на раду услед неадекватних услова рада и радне средине пратећа су 
појава сваке људске делатности. 

 



     Статистика и статистичке анализе незаобилазни су фактор у анализи 
повезаности неповољних утицаја рада и радне средине на појаву повреда 
на раду.  



Основни статистички елементи у оквиру поступка 
процене ризика  

Статистика представља симбиозу следећих компоненти: 
 Дескриптивна статистика, 
 Статистичка анализа, 
 Статистичка теорија. 



Статистички скуп је скуп свих елемената на којима се одређена појава 
статистички посматра. 

Подскуп статистичког скупа добијен узорковањем његових елемената назива 
се узорак.  

Прикупљени подаци, једном од метода, представљају сиров материјал који 
треба средити и обрадити.  



Анкете и њихова структура  

Под анкетом се обично подразумева низ питања по унапред утврђеном 
редоследу која се постављају испитаницима.  

Све анкете се могу глобално поделити на: 

 интервјуе (детаљни, стандардизовани: “у четири ока” и телефонски); 

 упитнике  (самопопуњавајући: на папиру и електронски). 
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Анализа повреда на раду здравствених радника  

Статистички извештаји обично описују стање са становишта безбедности 
здравствених радника. 

Анализа рада службе безбедности здравствених радника, добијeна 
анкетирањем, дата је дијаграмом. 



Од 543 испитаника, 62,98% је потврдило да, приликом заснивања радног 
односа, није добило информације о опасностима на радном месту и 
безбедној употреби средстава за рад.  

По питању броја повреда на раду чак 37,38% (203 испитаника) изјавило је да 
је лично доживело повреду на раду, а преко 79%  (њих 430) да зна колегу 
који је имао повреду.  
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Пример статистичке анализе повреда на раду услед 
неадекватних услова рада  

Циљ овог истраживања била је анализа повезаности неповољних утицаја 
рада и радне средине на појаву повреда на раду.  

Праћена је појава повреда на раду у протеклом десетогодишњем периоду код 
две групе здравствених радника.  
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н.с.= разлика није статистички значајна 

Табела 1: Године старости и радно 
искуство радника 


49,8 50,1 27,6 28,2 Експонована 

група 
Контролна 

група 
p 

Године старости 49,8 +/-  8,9 50,1  +/-  7,8  н.с. 

Године радног 
искуства 27,6 +/- 4,8  28,2  +/- 5,9  н.с. 

Статистичка значајност разлике испитиваних параметара између експоноване и 

контролне групе израчуната је применом Студентовог Т  теста  и x²теста. 

 

 

 

 



Експонована група 
(N=1850) 

Контролна група 
(N=1380) 

p 

број            % број            % 

Неурозе 465          25,1 331          23,9 н.с. 

Артеријска хипертензија 668          36,1 485          35,1 н.с. 

Дијабетес 92            4,9 67           4,8 н.с. 

Обољење ока 91            4,9 68           4,9 н.с. 

Обољења 
гастроинтестиналног 

система 
112           6,1 84           6,1 н.с. 

Обољења плућа 455          24,5 332         24,1 н.с. 

Обољења срца 19           10,2 14          10,1 н.с. 

Оштећења чула слуха 321          17,3 249        18,1 н.с. 

Реуматска обољења 81            4,4 57           4,1 н.с. 

Табела 2: Присуство болести код радника 
експоноване и контролне групе 



Експонована 
група 

(N=1850) 

Контролна 
група 

(N=1380) 
p 

број            % број            % 

Повреде на радном 
месту 

258          13,9 27       1,95 <0,01 

Повреде на путу од 
куће до посла и 

обрнуто 
124            6,7 97          7,02 н.с. 

Укупан број повреда 382          20,6 124          8,98 <0,01 

Табела 3: Број радника са повредама на раду у 
експонованој и контролној групи 



Закључак  

Узроци повреда на раду могу се поделити у две велике групе: 

 узроци у којима доминира људски фактор, 
 узроци који потичу из радне и животне средине 



Анализа статистичких извештаја као и предузимање одговарајућих мера 
базирају се на: 

 поређењу добијених вредности са референтним, 

 уочавању одступања, 

 мере одступања, 

 утврђивању потенцијалних разлога уочених 
одступања.  



Приказани пример коришћења статистике и њених метода може омогућити 
студентима успешно решавање проблема у даљем раду и стицању 
образовања. 


