
NO TIME
TO LOSE

NIE JE TO VOJNOVÁ ZÓNA. NIE JE TO PRÍRODNÁ KATASTROFA.
SÚ TO PRACOVISKÁ Z CELÉHO SVETA.

666 000 MŔTVYCH ROČNE



RAKOVINA SPÔSOBENÁ PRÁCOU 
ZABIJE 666 000 ĽUDÍ ROČNE.

666 000 ĽUDÍ ROČNE ZOMRIE NA 
RAKOVINU SPÔSOBENÚ PRÁCOU*

ČO SA ROVNÁ POČTU OBYVATEĽOV WASHINGTON, D. C.

Azbest, naftové 
výpary, kremičitý 
prach, slnečné 

žiarenie a ďalšie 
môžu spôsobiť 

rakovinu

Rakovina je tichým, pomalým zabijakom pracujúcich ľudí na 
celom svete. Na rakovinu spôsobenú expozíciou pri práci umiera 
oveľa viac ľudí ako na následky pracovných úrazov.

Karcinogénne látky, ktorým sú ľudia pri práci vystavení, sú u dospelých 
jednou z najčastejších príčin rakoviny, ktorej sa však dá predísť. Vo 
Veľkej Británii sa každý rok zaregistruje viac ako 14 000 nových 
prípadov rakoviny -– z toho 4 000 spôsobuje azbest a 10 000 súvisí s 
expozíciou kremičitému prachu či naftovým výparom. Milióny mužov 
a žien, počnúc inštalatérmi či učiteľmi až po cestárov, riskujú, že 
dostanú rakovinu pľúc, kože alebo močového mechúra kvôli tomu, 
čím si zarábajú na živobytie, a tisíce z nich zomierajú na následky 
tejto choroby.

Mnoho zamestnávateľov a pracovníkov si neuvedomuje závažnosť 
expozície karcinogénnym látkam. A mnohí z nich nevedia, čo proti tomu 
majú urobiť. Cieľom našej kampane No Time to Lose (Nestrácajme čas) je, aby 
sa v širokom okruhu pochopila príčina rakoviny spôsobenej prácou a aby spoločnosti začali 
konať.

Viac informácií a zdrojov získate na www.notimetolose.org.uk
Sledujte kampaň na twitter.com/_NTTL

KONAJME SPOLU, ABY SME PORAZILI 
RAKOVINU SPÔSOBENÚ PRÁCOU

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Inštitút bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
www.iosh.co.uk
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*Odhad 666 000 úmrtí ročne na rakovinu spôsobenú prácou: „Roles of occupational safety and health organisations in global and regional prevention strategies“ (Úloha organizácií 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v globálnych a regionálnych preventívnych stratégiách), Takala et al., International Commission on Occupational Health (Medzinárodná 
komisia pre ochranu zdravia pri práci), 2009, https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


