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COMUNICAT DE PRES

4 februarie -Ziua luptei împotriva cancerului
Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  se alatur  institu iilor europene care au declarat

zboi cancerului profesional

Cancerul este considerat principala cauz  a deceselor legate de munc  în UE. Anual, în UE 28 se înregistreaz , conform
estim rilor ILO, peste 100.000 de decese provocate de cancerul profesional, ceea ce reprezint  53% din decesele determinate
de accidentele de munc i de bolile profesionale împreun . În România, aproximativ 50 de mii de oameni mor anual din
cauza cancerului. Se estimeaz  c  în anul 2011 s-au produs 4233 de decese din cauza cancerului profesional. Costurile
directe ale expunerii la substan e cancerigene la locul de munc  în toat  Europa sunt estimate la 2,4 miliarde de euro pe an.
Pentru reducerea num rului de cazuri de cancer la locul de munc Inspectoratul Teritorial de Munca Neam  î i propune s
intensifice m surile de prevenire i de educare care vizeaz  cre terea gradului de sensibilizare a cet enilor cu privire la
normele i la procedurile de s tate i securitate, utilizand „armele” noastre specifice: furnizarea de informa ii pentru
sensibilizarea i con tientizarea actorilor prevenirii puse la dispozi ie pe site-ul institu iei i inspec ii la locurile de munc  în
care lucr torii pot fi expu i la agen i chimici cancerigeni.
Inform m publicul, angajatorii si angaja ii o substan  sau un amestec de substan e este cancerigen  atunci când exist
date certe ca expunerea la aceasta produce cancer sau cre te inciden a acestuia la om, ca de exemplu: benzenul, azbestul,
anhidrida arsenioas , benzidina, trioxidul de crom, clorura de vinil, nichelul (compu i), gudronul, pulberea de lemn de
esen  tare etc. Pentru substan ele i amestecurile cancerigene care sunt comercializate pe eticheta lor apare o pictogram  cu
o siluet  uman i cuvântul Pericol.
Substan e cancerigene se folosesc în multe activit i economice cum ar fi: agricultur , industria extractiv , coafor,
laboratoare de cercetare, construc ii, gaz, antiere navale, industria petrolier , petrochimie, tratamente ale metalelor,
transporturi feroviare, imprimerii, transporturi aeriene, industria ceramic , industria textil , industria materialelor plastice,
activit i care utilizeaz  fibrele minerale i artificiale, sectorul sanitar, industria lemnului, industria de parfumuri, industria
de piel rie, industria sticlei, industria cauciucului etc.
În cazul lucr torilor riscurile pentru siguran a i s tate trebuie eliminate sau reduse la minimum. Angajatorii trebuie s
identifice i s evalueze riscurile pentru lucr tori asociate cu expunerea la agen i cancerigeni i trebuie s  previn  expunerea
lor atunci când riscurile apar, prin m suri de prevenire tehnice, organizatorice i de alt  natura, cum ar fi: limitarea
cantit ilor de agen i cancerigeni manipulate la locul de munc , limitarea num rului de lucr tori expu i sau susceptibil a fi
expu i, evacuarea agen ilor cancerigeni de la surs  prin ventila ie local  sau general , m surarea concentra iilor de agen i
cancerigeni din aer pentru detectarea precoce a expunerilor anormale, aplicarea unor proceduri i a unor metode de munc
adecvate, aplicarea de m suri igienico-sanitare, delimitarea i semnalizarea corespunz toarea zonelor de risc, montarea de
dispozitive pentru situa ii de urgen , depozitarea, manipularea i transportul agen ilor cancerigeni i a de eurilor în
recipiente etan e i etichetate clar .a.
Alte obliga ii care revin angajatorilor: inerea la zi a unei liste nominale a lucr torilor implica i în activit ile pentru care
rezultatele evalu rii de risc eviden iaz  un risc pentru s tatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost
supu i; asigurarea de examene medicale profilactice detaliate în func ie de expunerea profesional  care con in examenele
clinice, de laborator i paraclinice precum i contraindica iile medicale specifice multor agen i cancerigeni; impunerea unor
interdic ii privind servirea mesei, a bauturilor i fumatului în zonele de lucru în care exist  riscul contamin rii cu substan e
cancerigene; punerea la dispozi ie a grupurilor sanitare i a du urilor suficiente; asigurarea de echipament individual de
protec ie adaptat riscurilor; asigurarea c  fiecare lucr tor prime te o preg tire suficient i adecvat , în special sub form  de
informa ii i instruc iuni.
Demersul institu iei noastre sus ine sloganul Zilei mondiale de lupt  împotriva cancerului de anul acesta:  învingem
cancerul mai curând! (Let’s beat cancer sooner!).
România a adoptat, prin Legea nr. 274/2015,  ziua de 4 februarie ca Ziua luptei împotriva cancerului.
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