
NO TIME
TO LOSE

TO NEIZRAISA KARŠ. TO NEIZRAISA DABAS KATASTROFA.
TO IZRAISA DARBA VIETAS VISĀ PASAULĒ.

666 000 MIRUŠO GADA LAIKĀ



DARBA VIDES IZRAISĪTS VĒZIS GADA 
LAIKĀ NOGALINA 666 000 CILVĒKU.

666 000 NĀVES GADĪJUMU GADA LAIKĀ 
DARBA VIDES IZRAISĪTA VĒŽA DĒĻ*

ŠIS SKAITLIS ATBILST VAŠINGTONAS IEDZĪVOTĀJU SKAITAM.

Azbests, 
degvielas 

izgarojumi, 
silīcija dioksīda 
putekļi, saules 
starojums un 

daudzi citi cēloņi 
var izraisīt vēzi

Vēzis ir kluss un lēns slepkava, kas nogalina darbiniekus visā 
pasaulē. Darba vides ietekmes izraisīta vēža dēļ mirst daudz 
vairāk cilvēku, nekā darba negadījumu dēļ.

Viens no galvenajiem novēršamu vēža gadījumu izraisītājiem pieaugušajiem 
ir kancerogēnas vielas, kuru iedarbībai cilvēki tiek pakļauti darba vietās. 
Tikai Lielbritānijā vien gada laikā tiek reģistrēti gandrīz 14 000 jaunu vēža 
gadījumu — 4000 gadījumu iemesls ir azbests un 10 000 gadījumu ir 
saistīti ar dažādu vielu iedarbību, sākot no silīcija dioksīda putekļiem 
līdz degvielas izgarojumiem. Miljoniem vīriešu un sieviešu, sākot no 
santehniķiem un skolotājiem līdz pat ceļu strādniekiem, riskē saslimt 
ar plaušu, ādas vai urīnpūšļa vēzi sava darba dēļ, un tā rezultātā 
mirs tūkstošiem cilvēku.

Daudzi darba devēji un darbinieki neapzinās kancerogēno vielu 
iedarbības radītās sekas. Un daudzi nezina, kā uzlabot šo situāciju. Mūsu 
kampaņas No Time to Lose (Nezaudē laiku) mērķis ir panākt, ka 
daudz plašāka sabiedrības daļa izprot vēža kā arodslimības cēloņus, un palīdzēt 
uzņēmumiem rīkoties, lai novērstu šo problēmu.

Uzziniet vairāk informācijas un saņemiet bezmaksas uzskates līdzekļus vietnē 
www.notimetolose.org.uk
Sekojiet kampaņas norisei twitter.com/_NTTL

SADARBĪBA PALĪDZĒS UZVEIKT DARBA 
VIDES IEDARBĪBAS IZRAISĪTU VĒZI

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Profesionālās drošības un veselības organizācija)
www.iosh.co.uk
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*Aprēķināts, ka katru gadu visā pasaulē no darba vides iedarbības izraisīta vēža mirst 666 000 cilvēku: „Darba drošības un veselības organizāciju loma pasaules un reģionālā līmeņa 
profilakses stratēģijās”, Takala un autoru kolektīvs, International Commission on Occupational Health (Starptautiskā arodveselības komisija), 2009. gads, 
https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


