
DEJSTVA O RAKU KOT POKLICNI BOLEZNI
RAK, KI GA POVZROČAJO DELOVNE RAZMERE, ZAHTEVA 
ŽIVLJENJA 666.000 LJUDI NA LETO PO VSEM SVETU.

VSAKIH 47 SEKUND 1 SMRTNI PRIMER

SODELUJMO V BOJU PROTI POKLICNEMU RAKUM
K
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DVI Ljubljana 

V sodelovanju s



KAJ LAHKO UBIJA?
...AZBEST, KATRAN IZ CRNEGA PREMOGA, IZPUSNI PLINI DIZELSKEGA GORIVA, 
TEKOCINE ZA OBDELAVO KOVIN, MINERALNA OLJA, PESTICIDI, SMOLE, KREMENOV 
PRAH, SONCNO SEVANJE, TOPILA, TETRAKLORETILEN, LAKI, LESNI PRAH...

Nekatera rakasta obolenja lahko odkrijemo dovolj zgodaj, da je 
zdravljenje uspešno. Tudi pri že razvitih rakastih obolenjih lahko 
zmanjšamo bolečino in upočasnimo napredovanje bolezni. Zgodnje 
odkritje je najbolj pomembno za večje možnosti preživetja raka.

Majhne spremembe v načinu delu lahko naredijo veliko razliko 
v količini izpostavljenosti in tveganju, povezanem z rakastimi 
obolenji. V zadnjem desetletju je bilo nekaj rakotvornih snovi v 
razvitih državah tako rekoč izbrisanih. Inovativni novi izdelki za 
barvanje in čiščenje so znatno zmanjšali tveganja v določenih 
sektorjih. Vendar so nastala nova tveganja. Spomnite se na 
moderne tehnike barvanja z razpršilci ali zaskrbljenost za zdravje, 
povezano s ploščami mediapan. Poleg tega, pogosto zaradi 
učinka „stranskega izdelka“, ostajajo druga tveganja, kot so 
na primer nenamerna, naključna izpostavljenost azbestnim 
vlaknom, prahu, dizelskim izpušnim plinom in sončnemu 
sevanju. Čeprav na njih ni oznake »smrtno nevarno«, lahko 
ogrožajo življenje.

DEJSTVA O RAKU KOT POKLICNI BOLEZNI

KAJ JE »POKLICNI RAK«?
Izraz »poklicni rak« je uporabljen za opis vseh oblik raka, ki 
nastanejo zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu, 
kot so na primer kovinski hlapi, kremenov prah ali azbestna 
vlakna. Mnogo poklicnih rakastih obolenj utrpijo pljuča, koža 
in mehur.

Na možnosti za razvoj raka zaradi izpostavljenosti rakotvornim 
snovem na delovnem mestu vplivajo dejavniki, kot sta kajenje 
in družinska anamneza. Vendar je ugotovljeno, da ima 
izpostavljenost na delovnem mestu močan vpliv na razvoj raka 
tudi brez teh dejavnikov. Mednarodna agencija za raziskave 
raka (IARC), ki je del Svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO), je primerjala tveganja dizelskih izpušnih vplivov s 
tveganji pasivnega kajenja, in ocenila, da redna izpostavljenost 
dizelskim izpušnim plinom na delovnem mestu za 40 
odstotkov poveča možnosti za razvoj raka na pljučih.

Nekatere oblike raka odkrijejo šele 10 let po tem, ko je bil 
bolnik izpostavljen rakotvornim snovem na delovnem mestu. 
Druge oblike raka se razvijajo več kot 35 let. Mnoge oblike raka 
lahko preprečimo z zmanjšanjem izpostavljenosti rakotvornim 
snovem.

RAZKRIVAMO MITE: IZPOSTAVLJENOST JE STVAR PRETEKLOSTI
Ponovno razmislite. Kdaj ste nazadnje šli mimo gradbišča, 
kjer delavec ni bil skrit v oblaku dima?

RAZKRIVAMO MITE: SAMO AZBEST LAHKO POVZROCI RAKA
Žal je to daleč od resnice. Več kot 50 snovi lahko povzroči 
raka, povezanega z delovnimi pogoji.
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Mednarodna organizacija dela (ILO) ocenjuje, da na svetovni ravni dva milijona ljudi umre zaradi bolezni, 

ki so povezane z delom. 32 odstotkov smrti povzroči rak.

Nalezljive bolezni - 17 %

Bolezni dihal - 8 %

Duševne motnje - 1 %

Bolezni sečil in spolovil - 0,4 %

Rak - 32 %

Bolezni ožilja - 23 %

Bolezni prebavil - 1 %

Nesreče in nasilje - 18 %

OCENA SMRTI ZARADI DELOVNEGA OKOLJA

Viri: Raziskava o raku zaradi vplivov delovnega mesta v Evropi in po svetu iz leta 2015, ETUI
www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Eliminating-occupational-cancer-in-Europe-and-globally

V SLOVENIJI , OKROG 400 LJUDI NA LETO 
UMRE ZARADI RAKA, KI JE POSLEDICA 
POGOJEV NA DELOVNEM MESTU



KAJ POVZROCA RAKA NA DELOVNEM MESTU?
Vzrok tveganj za nastanek raka je izpostavljenost rakotvornim snovem na delovnem mestu ali v določenih delovnih 
pogojih. IARC na seznam verjetnih vzrokov za nastanek rakastih obolenj uvršča več kot 50 snovi.
Med najpogostejše rakotvorne snovi na delovnih mestih sodijo:

Viri: Rushton et al.: The burden of occupational cancer in Great Britain (2012) (Breme rakastih obolenj v Veliki Britaniji)

Čeprav je prepovedan v večini držav, še vedno 
ostajajo velike količine iz prvotnih postavitev, ki 
predstavljajo tveganje ob morebitnih prenovah, 
popravilih ali rušenjih.

AZBEST
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Tetraklorodibenzodioksin
Prisoten je v nekaterih 
herbicidih, kot tudi pri 
sežiganju odpadkov, 
proizvodnji kovin, fosilnih 
gorivih in zgorevanju lesa

RaDON
Izpostavljenost je pogosto 
posledica dela v okolju z visoko 
vsebnostjo radona, na primer v 
kleteh in skladiščih.

VDIHLJIV KRISTALNI KREMEN
Pogost pri rezanju kamnitih blokov, drobljenju, 

mletju in vrtanju kamna.

MINERALNA 
OLJA

Kot maziva jih uporabljajo kovinarji, 
upravljavci strojev, inženirji, vzdrževalci 

motorjev, pa tudi druge dejavnosti 
in industrije, kot na primer 
tiskarstvo, kozmetika in 

farmacija.

IZDELKI ZA BARVANJE IN OKRAŠEVANJE 
TER Z NJIMI POVEZANE DEJAVNOSTI

Tobačni dim
(izpostavljenost na delovnem mestu)

VARILSKI 
HLAPI

Lahko vsebujejo 
rakotvorne 

spojine

Izpušni plini 
dizelskih motorjev 

Vrsta različnih sektorjev uporablja
opremo od vozil do generatorjev.

DEJSTVA O RAKU KOT POKLICNI BOLEZNI
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ZAKAJ SE BORITI PROTI POKLICNEMU RAKU?
Rakastim obolenjem zaradi pogojev na delovnem mestu se 
lahko izognemo.
Preprosto rečeno – z zmanjšanjem izpostavljenosti rakotvornim 
snovem. Opažanje zgodnjih znakov rakastih obolenj lahko 
pomaga pri zdravljenju. Obstaja močan moralni argument za 
to, da delavci niso izpostavljeni nevarnim snovem v delovnem 
okolju. V mnogih državah je nadzor izpostavljenosti rakotvornim 
snovem obvezen in z zakonom določen, bodisi na podlagi 
izrecne zakonodaje ali na podlagi splošne zakonodaje o varnosti 
in zdravju pri delu. Zato je pomembno, da delodajalci sprejmejo 
ukrepe za varovanje svojih zaposlenih glede izpostavljenosti 

NE SMEMO IZGUBLJATI CASA
Kampanja IOSH »Ne smemo izgubljati časa« se osredotoča na 
vrsto primerov izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem 
mestu. Stremimo k ozaveščanju javnosti in nudenju praktične 
podpore podjetjem, z namenom pomagati pri tako pomembni 
zdravstveni težavi. Pojdite na www.notimetolose.org.uk/slovenia:

- dostop do brezplačnih informacij, 
- pregled brezplačnih praktičnih podatkov, 
- možnosti posvetovanja s strokovnjaki, 
- informacije o dogodkih, 
- podpora kampanji, 
- zaveza k izboljšanju škodljivih delovnih pogojev, 
- najnovejše informacije o raku zaradi škodljivega, 

delovnega okolja.

POKLICNI RAK JE 
NAJVECJI VZROK 
BOLEZNI ZARADI DELA
Mednarodna organizacija dela 

škodljivim snovem na delovnem mestu, saj lahko tako 
preprečijo rakasta obolenja. 

Socialni in zdravstveni sistemi nosijo breme stroškov 
zdravljenja. ILO ocenjuje, da so 4 odstotki svetovnega BDP 
izgubljeni zaradi delovnih nezgod in poklicnih bolezni.

Viri: Ocena ekonomskih stroškov poklicnih bolezni v državah v razvoju (2012), ILO
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_207690.pdf

DEJSTVA O RAKU KOT POKLICNI BOLEZNI

RAZKRIVAMO MITE: NEKATERE VRSTE AZBESTA NISO SKODLJIVE
Ta mit je star in nevaren. Beli, modri in rjavi azbest je 
rakotvoren.



V Sloveniji okoli 400 delavcev vsako leto zboli za vrstami poklicnega raka, med katerimi 30 
primerov zboli za hudo obliko bolezni, ki jo povzroča azbest - maligni mezoteliom. 
V preteklosti je veliko podjetij v Sloveniji uporabljalo azbest, ki mu je bilo letno izpostavljenih 
več kot 23.000 delavcev.

S poudarjanjem izpostavljenosti rakotvornim snovem na delu, kampanja IOSH »Ne smemo 
izgubljati časa« pripomore k ozaveščenosti o boleznih zaradi azbesta, kot tudi drugih 
rakotvornih snovi. Kampanja nudi praktično podporo delodajalcem in strokovnjakom za varnost 
in zdravje pri delu pri reševanju  pomembnih zdravstvenih težav pri delu.

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana je ponosno, da podpira to kampanjo. Sodelovali bomo 
z IOSH pri doseganju nadaljnjih ciljev.

Miran Pavlič
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RAZKRIVAMO MITE: ZA POKLICNIM RAKOM LAHKO ZBOLIS 

Ne drži. Prvi smrtni primer zaradi azbesta je bil 33-letni 
moški. Pri rakastem obolenju zaradi delovnih pogojev ni 
važna starost, ampak čas izpostavljenosti.

UKREPU SLEDI REZULTAT
Ukrepi zmanjšanja vzrokov poklicnega raka delujejo. 
V nekaterih državah so določene oblike bolezni izginile.
Od raka na mehurju zaradi aromatskih aminov do
levkemije zaradi benzena

Viri: Mednarodna organizacija dela, Evropski sindikalni inštitut, Inštitut za varnost in zdravje na delovnem mestu v Singapurju, Mednarodna agencija za 
raziskave raka, Svetovna zdravstvena organizacija, Britanski časopis o raku (British Journal of Cancer), Britanska fundacija za pljuča, CAREX (rakotvorna 
izpostavljenost)/Evropski program za boj proti raku, Izvršilni organ za varnost in zdravje, Mednarodni odbor za zdravje pri delu, Center Mesothelioma, dr. 
Lesley Rushton (Imperial College, London), Društvo poklicne medicine.

Približno 666.000 smrti na leto zaradi raka, ki ga povzroča delovno okolje: Varnost in zdravje na delu: vizija preprečevanja (2014), ILO
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_301214.pdf

DVI Ljubljana 

DEJSTVA O RAKU KOT POKLICNI BOLEZNI

predsednik Društva varnostnih inženirjev Ljubljana
SELE KASNEJE V ZIVLJENJU



RAZISKAVA
Veliko raziskav po vsem svetu išče povezave med različnimi 
vrstami raka in delom, ki jih je povzročil. Tu je izbor:

-  WHO ugotavlja, da bi 20–30 odstotkov moških in 5–20 
odstotkov žensk lahko bilo izpostavljenih tveganju za raka na 
pljučih med delovnim časom. Izpostavljenost obsega: azbest, 
arzen, berilij, kadmij, krom, izpušne pline dizelskih motorjev, 
nikelj in silicijev dioksid.

 www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cra/en

-  Globalne ocene poklicnih bolezni in nezgod singapurskega 
Inštituta za varnost in zdravje na delovnem mestu iz leta 
2014 navajajo, da je bilo na območju zahodnega Pacifika 
leta 2011 okoli 200.000 smrti zaradi poklicnega raka.

 www.wsh-institute.sg/files/wshi/upload/cms/file/
 Global%20Estimates%20of%20Occupational%20
 accidents%20and%20Work-related%20Illness%20
 2014.pdf

-  ILO in WHO sta razvili globalni program za odpravo silikoze in 
vrsto poklicnih bolezni.

 www.who.int/occupational_health/publications/
 newsletter/gohnet12e.pdf
 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/-
 --protrav/---safework/documents/publication/
 wcms_125137.pdf

-  Statistični podatki Oddelka za delo v Hongkongu kažejo, 
da je bilo leta 2014 68 primerov silikoze. V večini teh 
primerov so bolniki delali v gradbeništvu in bili izpostavljeni 
kremenovemu prahu več kot 10 let. S silikozo se poveča 
tveganje za nastanek pljučnega raka. Oddelek poroča tudi o 
14 primerih malignega mezotelioma. 

 www.labour.gov.hk/eng/osh/pdf/Bulletin2014.pdf

-  Raziskava med kitajskimi nekadilci, ki so bili na delovnem 
mestu izpostavljeni kremenovemu prahu, izpušnim plinom 
dizelskih motorjev in snovem pri barvanju, je pokazala 
povečano tveganje za nastanek pljučnega raka.

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3039806/

-  Globalna mreža za zdravje pri delu navaja, da
 je poklicna izpostavljenost primarna oblika izpostavljenosti
 pri več kot polovici kemikalij, skupin kemikalij, 
 mešanic in posebnih izpostavljenosti v človeškem okolju, ki 

jih je IARC opredelil kot rakotvorne. Ocenjuje, da je delež 
smrti zaradi raka v splošni populaciji, ki ga lahko pripišemo 
poklicni izpostavljenosti v razvitih državah od 4 do 20 
odstotkov. Mreža zaključuje z ugotovitvijo: „Poklicna rakasta 
obolenja lahko popolnoma preprečimo. Ukrepi na delovnem 
mestu lahko vsako leto rešijo več milijonov življenj.“ 

 www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/
gohnet11e.pdf

-  V Veliki Britaniji je raziskava HSE pokazala, da je breme 
poklicnega raka največje na svetu, in sicer tipa 05. 
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 Ugotavlja, da je vsako leto 14.000 novih primerov raka in 
približno 8.000 smrti, ki jih povzročijo delovni pogoji.

 www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr931.pdf

-  Članek, objavljen v ZDA, ocenjuje, da lahko epidemija raka 
zaradi azbesta terja tudi do 10 milijonov življenj, preden se 
prepove uporaba azbesta v vseh državah.

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241855 

-  Kanadska študija je pokazala, da je dolgoročno nočno 
izmensko delo v različnih poklicih povezano s povečanim 
tveganjem za raka na prsih. http://oem.bmj.com/
content/70/12/831.full.pdf+html?sid=47f56ef5-6fc3-

 4d77-b26e-2c44343720dd

-  Danska raziskava žensk v vojski je odkrila, da pogosto nočno 
izmensko delo poveča tveganje raka na prsih. http://oem.
bmj.com/content/early/2012/05/11/oemed-2011-100240

-  Glede na podatkovno zbirko izpostavljenosti rakotvornim 
snovem EU, je bilo približno 32 milijonov delavcev (23 
odstotkov zaposlenih) izpostavljenih dejavnikom, ki jih zajema 
CAREX. Vsaj 22 milijonov delavcev je bilo izpostavljenih 
skupini 1 rakotvornih snovi organizacije IARC. Najpogostejše 
izpostavljenosti so bile sončno sevanje (9,1 milijona

 delavcev, izpostavljenih vsaj 75 odstotkov delovnega časa), 
tobačni dim v okolju (7,5 milijona delavcev, izpostavljenih vsaj 
75 odstotkov delovnega časa), kristalni kremen (3,2 milijona 
izpostavljenih), izpušni plini dizelskih motorjev (3 milijoni), 
radon (2,7 milijona) in lesni prah (2,6 milijona). 

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1739859/pdf/
v057p00010.pdf 

-  WHO je pripravila dokument o svetovni umrljivosti in boleznih 
zaradi pljučnega raka, levkemije in malignega mezotelioma 
zaradi poklicne izpostavljenosti rakotvornim snovem, s 
poudarkom na primerih v letu 2000, ki izhaja iz preteklih in 
trenutnih izpostavljenosti. Zaključuje, da je izpostavljenost 
rakotvornim snovem

 v delovnem okolju kriva za 152.000 smrti (rak na pljučih: 
102.000; levkemija: 7.000; maligni mezoteliom: 43.000) in 
1,6 milijona primerov oškodovane kakovosti življenja (rak na 
pljučih: 969.000; levkemija: 101.000;

 Maligni mezoteliom: 564.000). 
 www.who.int/quantifying_ehimpacts/global/2carcinogens.pdf

-  Dokument, objavljen v mednarodni okoljsko-zdravstveni reviji 
povzema znanje o rakotvornih snoveh, skupaj z delovnimi 
mesti, s katerimi so povezane. Iz tega sklepa, da je bilo 28 
snovi zagotovo rakotvornih, 27 snovi verjetno rakotvornih

 In 113 snovi možno rakotvornih. 
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247606

Prilagojeno za Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, 
oktober 2016.
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IZVEDITE VEČ, PRIDOBITE BREZPLAČNE INFORMACIJE

IOSH
The Grange
Highfield Drive
Wigston
Leicestershire
LE18 1NN
UK

t +44 (0)116 257 3100
f +44 (0)116 257 3101
www.iosh.co.uk

twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHofficial
tinyurl.com/IOSH-linkedin M
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www.notimetolose.org.uk/slovenia
Spremljajte kampanjo na
twitter.com/_NTTL


