
NO TIME
TO LOSE

NU E ZONĂ DE RĂZBOI. NU E CALAMITATE NATURALĂ.
SUNT LOCURILE DE MUNCĂ DIN ÎNTREAGA LUME.

666.000 MORȚI ANUAL



CANCERUL PROFESIONAL UCIDE 
ANUAL 666.000 DE OAMENI.

666.000 DE OAMENI UCIȘI ANUAL 
DE CANCERUL PROFESIONAL*

ECHIVALENTUL POPULAȚIEI ORAȘULUI WASHINGTON DC

Azbestul, 
gazele de ardere a 
motorinei, praful 

de siliciu, radiațiile 
solare și altele pot 

cauza cancer

Cancerul este ucigașul lent și silențios al lucrătorilor din 
întreaga lume. Cancerul cauzat de expunerea profesională este 
responsabil pentru mult mai multe morți decât 
accidentele de muncă.

Substanțele cancerigene la care oamenii sunt expuși la locul de muncă sunt 
una dintre cele mai importante cauze ale cancerului evitabil la adulți. Numai 
în Regatul Unit, sunt înregistrate anual aproape 14.000 de noi cazuri de 
cancer – 4.000 cauzate de azbest și 10.000 legate de expuneri la substanțe 
cancerigene, de la praful de siliciu la gazele de ardere a motorinei. Milioane 
de bărbați și femei, de la instalatori la profesori, la lucrători la drumuri și 
poduri, riscă să dezvolte cancer pulmonar, de piele sau de vezică urinară din 
cauza meseriei din care își câștigă traiul, iar câteva mii dintre ei vor muri ca 
urmare a acestei boli.

Mulți angajatori și lucrători nu sunt conștienți de impactul expunerilor la substanțe 
cancerigene. Mulții alții nu știu ce ar putea face în acest sens. Campania noastră No Time 
to Lose (N-avem timp de pierdut) își propune să promoveze înțelegerea pe scară largă a cauzelor 
cancerului profesional și să ajute întreprinderile să ia măsuri.

Aflați mai multe și accesați resurse gratuite pe www.notimetolose.org.uk
Urmăriți campania pe twitter.com/_NTTL

MUNCIM ÎMPREUNĂ PENTRU A 
ÎNVINGE CANCERUL PROFESIONAL

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Instituția pentru Sănătate și Securitate în Muncă)
www.iosh.co.uk
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*Numărul estimat de 666.000 de decese cauzate anual de cancerul profesional la nivel global: ‘Roles of occupational safety and health organisations in global and regional 
prevention strategies’ (Rolul organizațiilor pentru sănătate și securitate în muncă în cadrul strategiilor de prevenire regionale și globale, Takala et al., International Commission on 
Occupational Health (Comisia Internațională pentru Sănătate în Muncă), 2009, https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


