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ÇFARË ËSHTË?
Rrezatimi diellor është energjia rrezatuese që emetohet nga dielli. 
Dielli emeton lloje të ndryshme rrezesh, disa prej të cilave janë të 
dukshme dhe të tjera që janë të padukshme;
- dritën e dukshme që shikoni;
- rrezatimin infrakuq që e ndjeni si nxehtësi;
- rrezatimin ultravjollcë (UV) që sjell nxirjen e lëkurës.

Elementi i rrezatimit UV është ai që shkakton plakjen e 
parakohshme, rrudhosjen dhe kancerin e lëkurës, nëse nuk merren 
masa mbrojtëse kur punojmë në ambiente të jashtme të ekspozuar 
ndaj diellit.

Rrezatimi UV klasifikohet në tri grupe:
- UVA - përbën rreth 95 përqind të rrezatimit UV,  kur arrin në 

sipërfaqen e tokës. Ky lloj rrezatimi depërton thellë në lëkurë 
dhe është kryesisht përgjegjës për plakjen e parakohshme dhe 
rrudhjen e lëkurës, si dhe për kancerin e lëkurës

- UVB – pjesa më e madhe e këtij rrezatimi UV, filtrohet nga 
shtresa e ozonit para se të arrijë sipërfaqen e tokës. Ky lloj 
rrezatimi është më dëmtues se UVA, sepse ndikon në shtresat e 
brendshme të lëkurës dhe shkakton djegien nga dielli, plakjen e 
parakohshme, rrudhat dhe në fund kancerin e lëkurës

- UVC - lloji më i rrezikshëm i rrezatimit UV, por që më së shumti 
pengohet nga shtresat e ozonit para se të arrijë sipërfaqen e 
tokës.

Rrezatimi diellor klasifikohet si kancerogjen i Grupit 1 nga Agjencia 
Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit, pjesë e Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë. Ai trajtohet si një nga shkaktarët e njohur 
të kancerit te njeriu. Rrezatimi ultravjollcë (duke përfshirë UVA, UVB 
dhe UVC) dhe pajisjet për rrezatimin UV, gjithashtu klasifikohen si 
burime kancerogjene për njeriun, të përcaktuara (Grupi 1) nga IARC.

Sot rreziku i prekjes nga kanceri i lëkurës që vjen nga ekspozimi 
ndaj rrezeve të diellit është i njohur dhe kuptohet gjerësisht - ne 
dëgjojmë për të në media dhe shohim reklama në lidhje me kremrat 
e diellit dhe produkte të tjera, që u drejtohen thuajse tërësisht 
konsumatorëve të sektorit tregtar të pushimeve, sporteve dhe 
zbavitjes në natyrë. Ndërkaq, në shumë sektorë të industrisë rreziqet 
nuk njihen e as nuk menaxhohen siç duhet, shpesh sepse nuk ka 
ndërgjegjësim të mjaftueshëm për rëndësinë e problemit, si dhe 
për shkak të miteve rreth formave se si mund të ndodhë dëmtimi 
nga dielli dhe faktorëve të rrezikut që lidhen me zona të ndryshme 
klimatike - madje ka dhe keqkuptime rreth mungesës së mundshme 
të vitaminës D nga mungesa e ekspozimit ndaj UV. Ka gjithashtu 
edhe sfida kulturore në disa industri - për shembull një kulturë “prej 
të forti” përballë rreziqeve të caktuara në disa pjesë të sektorit të 
ndërtimit.

E vërteta është se rreziku për pushuesit e zakonshëm tek të cilët 
përqendrohen fushatat reklamuese të produkteve të diellit, nuk 
janë të krahasueshme me rreziqet me të cilat përballen miliona 
punëtorë që punojnë në natyrë, të cilët për periudha të gjata të 
vitit, ekspozohen ndaj rrezatimit diellor për orë të tëra, ditë pas dite. 
Gjithashtu duhet pasur parasysh se punëtorët në natyrë mund të 
pësojnë ekspoztim afatgjatë dhe kronik ndaj rrezatimit diellor në 
kokë, qafë dhe duar  - por duke ekspozuar njëherësh me intervale 
edhe krahët, këmbët dhe trupin.

KUSH MUND TE PREKET?
Kushdo që punon jashtë në diell mund të preket - puna në natyrë 
nuk është e thënë të jetë me orar të plotë për të krijuar probleme.

bujqësia dhe industritë rurale, industria e ndërtimit, industria 
portuale dhe detare, administrimi i tokës dhe i relievit, zbavitja në 
natyrë, argëtimi dhe sportet profesionale, shërbimet e policisë, 
puna në hekurudhë, grumbullimi dhe riciklimi i mbeturinave, 
puna në rrugë, telekomunikacioni, kontrolli i trafikut dhe parkimit, 
trajtimi i ujërave dhe i kanalizimeve

punëtorët e ndërtimit, punëtorët e porteve dhe të kantiereve 
detare, fermerët dhe punëtorët e tjerë ruralë, pastruesit e 
xhamave, punëtorët e terrenit dhe të relievit, efektivët e policisë 
me shërbim në ambiente të jashtme, punonjësit e këndeve 
sportive dhe të zbavitjes në natyrë, mbikëqyrësit e lojërave në 
natyrë, piktorët dhe dekoratorët, punonjësit e postës, punëtorët e 
hekurudhave, mbledhësit e plehrave dhe të riciklimit, punëtorët 
e mirëmbajtjes dhe të pastrimit të rrugëve, punëtorët e çative, 
punëtorët dhe instaluesit e tabelave rrugore dhe të reklamave në 
natyrë, teknikët e telekomunikacionit, punonjësit e trafikut dhe të 
parkimit, punëtorët e ujësjellës-kanalizimeve

PUNËT MË TË RREZIKUARA NDAJ  
EKSPOZIMIT NË DIELL:

PERSONAT QË JANË NË RREZIK:

SA I RREZIKSHËM 
ËSHTË RREZATIMI 
DIELLOR NË 
BIZNESIN TUAJ?
Kjo varet nga fakti se sa njerëz përfshihen në biznesin tuaj dhe nga vendi ku e 
zhvilloni biznesin.
Ekspozimi ndryshon sipas periudhës së ditës, periudhës së vitit, 
lartësisë nga niveli i detit dhe se sa i fortë është rrezatimi diellor 
në atë pjesë të rruzullit. Sa më pranë rajoneve ekuatoriale, aq 
më i lartë është niveli UV i diellit. Janë kryer disa studime, si për 
shembull në Britaninë e Madhe, të cilat kanë monitoruar nivelet 
UV nga viti 1989 deri në vitin 2008, studimet tregojnë se nivelet 
e rrezatimit diellor po rriten vazhdimisht dhe nga viti në vit po 
bëhen më të larta.

Veçanërisht i rëndësishëm është dhe lloji i lëkurës së punonjësve 
dhe kjo është individuale  - shikoni tabelën e tipit të lëkurës. Lloji 
i lëkurës ndikon në reagimin e lëkurës ndaj diellit dhe sa gjasa ka 
që individët të zhvillojnë kancerin e lëkurës. Mos harroni se lloji i 
lëkurës është gjenetik; nuk ndryshon nga fakti se sa i nxirë është 
dikush. 
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SI NDODH?
Ekspozimi ndaj  diellit është shkaku kryesor i kancerit të lëkurës. Fakti 
i thjeshtë se lëkura ka ndryshuar ngjyrën pasi është ekspozuar ndaj 
diellit, tregon se ajo është duke u dëmtuar. Djegiet nga dielli janë 
një reagim ndaj ekspozimit të tepërt ndaj rrezatimit UV - shtresat e 
sipërme të lëkurës çlirojnë kimikate të cilat bëjnë zgjerimin e enëve 
të gjakut dhe rrjedhjen e lëngjeve që shkaktojnë ënjtje, dhimbje 
dhe skuqje. Pa mbrojtje nga dielli, rrezatimi UV fillon të depërtojë 
thellë në shtresat e lëkurës dhe dëmton qelizat e lëkurës, të cilat 
mund të çojnë në mutacionet qelizore të lidhura me kancerin.

Në mbarë botën, ekspozimi ndaj diellit është shkaku kryesor i 
kancerit të lëkurës me melanoma malinje dhe pa melanoma. 
Melanoma malinje është një formë agresive e kancerit dhe më pak 
reaguese ndaj trajtimit, sesa kanceri i lëkurës pa melanomë, dhe ka 
një shkallë më të lartë vdekjeje, veçanërisht nëse diagnoza është e 
vonuar dhe kanceri është përhapur. Kanceri i lëkurës pa melanomë, 
i cili përfshin qelizat bazale (ulcerat gërryese) dhe karcinomat e 
qelizave skuamoze, që është rrallëherë fatale, por kërkon trajtim 
dhe ndonjëherë kirurgji të vogla, të cilat mund të degjenerojnë, 
veçanërisht në kokë dhe qafë. Organizata “Cancer Research UK 
(Studimi i Kancerit në Mbretërinë e Bashkuar)” tregon se njerëzit që 
janë diagnostikuar me kancer të lëkurës pa melanomë kanë nëntë 
herë më shumë gjasa për ta pasur atë përsëri. Si kanceri i lëkurës 
pa melanomë, ashtu edhe melanoma malinje tregojnë se janë 
të lidhura me ekspozimin kronik në diell dhe zakonisht gjenden 
më shumë te punonjësit në ambiente të jashtme, megjithëse për 
melanomat malinje konsiderohen veçanërisht të rëndësishme edhe 
ekspozimi i përhershëm dhe historiku i djegies nga dielli.

Studimet e reja të Universitetit te Notingamit të porositura nga IOSH 
për ekspozimin ndaj diellit në sektorin e ndërtimit në Mbretërinë 
e Bashkuar,  treguan se ndërgjegjësimi rreth rreziqeve të rrezatimit 
diellor është përgjithësisht i dobët - dy të tretat e punëtorëve që 
punojnë në ambiente të jashtme me një mesatare prej gati shtatë 
orësh në ditë, mendonin se nuk ishin në rrezik apo nuk e dinin fare 
nëse ishin ne rrezik apo jo. 59 për qind e punëtorëve të ndërtimit 
kanë raportuar që kanë pasur djegie nga dielli të paktën një herë 
gjatë vitit të kaluar. Pak më shumë se 40 për qind mendonin se nuk 
ishte e nevojshme të përdornin krem kundër diellit në një ditë me re. 
Shumica nuk kanë marrë masa për të mbrojtur veten nga ekspozimi 
ne diell. Të dy palët, punëtorët dhe eprorët, nuk e shihnin mbrojtjen 
nga dielli si çështje të rëndësishme - kryesisht për shkak të një 
keqinterpretimi se klima e Britanisë së Madhe nuk paraqet ndonjë 
rrezik të madh për kancerin e lëkurës.

SA RASTE KA?
Në mbarë botën, kanceri i lëkurës është kanceri më i zakonshëm. 
Kanceri i lëkurës pa melanoma përbën rreth 30 për qind të të gjithë 
rasteve me kancer të diagnostikuar rishtazi. Organizata Botërore e 
Shëndetësisë vlerëson se në shkallë bote çdo vit preken rreth 2 deri 
në 3 milionë njerëz nga kanceri i lëkurës  pa melanomë dhe 132 
000 njerëz me kancer të lëkurës me melanomë.

Në Mbretërinë e Bashkuar ka rreth 100 000 raste të kancerit të 
lëkurës pa melanomë të regjistruara një vit, megjithëse vlerësohet 
se rreth një e treta e rasteve nuk regjistrohen sepse shumë pacientë 
kanë më shumë se një tumor dhe shpesh vetëm i pari regjistrohet. 
Ka prova që kanceri i lëkurës po rritet - shifrat e fundit tregojnë për 
një rritje prej më shumë se 80 për qind të rasteve me melanoma 
malinje të lëkurës te burrat. Në përqindje shkalla e prekjes nga 
kanceri i lëkurës pa melanomë në Britaninë e Madhe,  mendohet të 
rritet më shpejt sesa në pjesën tjetër të Evropës.

Nga një perspektivë profesionale, është e vështirë te bëhen 
vlerësime të sakta të punonjësve të ekspozuar ndaj rrezatimit 
diellor në punë - vetëm në një ose dy shtete janë vlerësuar nivelet 
e ekspozimit. Në Gjermani, vlerësohet se 2,5 deri në 3 milionë 
punonjës që punojnë në ambiente të jashtme, janë të ekspozuar 
ndaj rrezatimit diellor. Ndërsa në Britaninë e Madhe, vlerësohet 
se rreth 5,5 milionë njerëz janë ekspozuar ndaj rrezatimit diellor 
nëpërmjet punës së tyre - në industritë e shërbimeve, sektorin e 
ndërtimit, prodhimit dhe bujqësisë.

“Cancer Research UK” pohon se punonjësit në natyrë janë në rrezik 
më të lartë për t’u prekur nga kanceri i lëkurës pa melanomë (rrezik 
43 për qind më i lartë për kancer të qelizave bazale dhe 77 për qind 
më i lartë për kancer të qelizave skuamoze).

Sipas studimeve të reja të porositura nga IOSH për ekspozimin ndaj 
diellit në punë në Britani, melanoma malinje (forma më serioze e 
kancerit të lëkurës) vret rreth 50 njerëz çdo vit, dhe regjistrohen 
240 raste të reja. Shumica e të prekurve janë burra dhe vetëm 
gjysma e atyre që janë diagnostikuar me melanoma malinje të 
lidhura me ekspozimet në pune janë nën 65 vjeç. Këto rezultate, 
nga “Imperial College London”, kanë bërë jehonë në studime 
anembanë botës, duke përfshirë Amerikën e Veriut, Australinë dhe 
vende të tjera evropiane. Veç kësaj, çdo vit në Britani regjistrohen 
të paktën 1500 raste të reja të kancerit të lëkurës pa melanomë të 
lidhura me punën (më të shërueshme se sa melanoma malinje), 
me 12 vdekje. Studimet e “Imperial College London” tregojnë se 55 
për qind e rasteve të kancerit të lëkurës pa melanomë të lidhura 
me punën dhe 42 për qind të rasteve të kancerit me melanomë 
malinje janë konstatuar ne punëtorët e ndërtimit  dhe në sektorë 
të tjerë kryesorë ku përfshihen bujqësia dhe administrata publike e 
mbrojtjes dhe e transportit tokësor.
 RASTET E KANCERIT TË 

LËKURËS PO RRITEN 
MË ME SHPEJTËSI NË 
BRITANINË E MADHE 
SE SA NË VENDET E 
TJERA TË EVROPËS
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Mund të qëndroni 
jashtë pa probleme

Kujdesuni gjatë orëve të mesditës  
dhe mos shpenzoni shumë kohë  

të pambrojtur në diell

Futuni në hije gjatë orëve  
të mesditës, përdorni veshje  

dhe krem kundër diellit

Qëndroni në hije, nga ora 
10:00 deri në orën 15:00. 

Mbulimi dhe mbrojtja nga 
dielli  janë të domosdoshme

Shmangni plotësisht 
qëndrimin jashtë në orët 
e mesditës. Mbulimi dhe 
mbrojtja nga dielli janë të 

domosdoshme

I I
LËKURË E BARDHË

Karakteristikat
Lëkurë e hapur, me flokë 
të çelët, sy blu ose kafe. 
Disa kanë flokë të errët, 
por ende kanë një lëkurë 
të hapur. Zakonisht digjet, 
por mund të marrë pak 
ngjyrë gradualisht

Mbrojtja nga dielli
Është në rrezik 
shumë të lartë 
për zhvillimin 
e kancerit të 
lëkurës. Nevojitet 
mbrojte e 
lëkurës, 
mundësisht 
me veshje

I
E bardhë si fildish

Karakteristikat
Lëkura e zbehtë, e lehtë 
ose e kuqe, e prirur për 
quka nga dielli, digjet 
shumë lehtë dhe rrallë 
nxihet

Mbrojtja nga dielli
Është në rrezik shumë 
të lartë për zhvillimin 
e kancerit 
të lëkurës. 
Nevojitet 
mbrojte 
e lëkurës, 
mundësisht 
me veshje.

I I I
KAFE E LEHTË

Karakteristikat
Lëkurë ngjyrë ulliri e lehtë 
me flokë të errët dhe sy 
kafe ose të gjelbër. Digjet 
nga ekspozimi i gjatë në 
diell, por në përgjithësi 
nxihet lehtësisht

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen nga 
dielli shumë i fortë

I V
LËKURË EZMERE

Karakteristikat
Sy kafe dhe flokë te errëta. 
Digjet me ekspozime 
shumë të gjata në diell, 
por gjithmonë nxihet 
lehtësisht

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen nga 
dielli shumë i fortë

v
KAFE E ERRËT

Karakteristikat
Lëkura natyrale kafe, 
sy kafe dhe flokë të 
errët. Digjet vetëm me 
ekspozim të tepruar ndaj 
diellit. Lëkura errësohet 
më tej shumë lehtë

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen kur 
ekspozohen 
në diell për 
një kohë të 
gjatë

VI
KAFE SHUME E ERRËT

Karakteristikat
Lëkura e zezë me sy 
kafe të errët dhe flokë të 
zeza. Digjet vetëm me 
ekspozim ekstrem ndaj 
diellit. Lëkura errësohet 
më tej shumë lehtë

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen kur 
ekspozohen në 
diell për një 
kohë shumë 
të gjatë
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ÇFARË DUHET TË BËNI
Kanceri i lëkurës është një sëmundje e evitueshme. Trajtimi i 
ekspozimit të rrezatimit diellor është relativisht i lehtë për t’u arritur 
dhe nuk është i kushtueshëm. Filloni duke vlerësuar rreziqet e 
ekspozimit:
- A punon rregullisht jashtë ndonjë punonjës?
- A janë punonjësit të ekspozuar ndaj niveleve më të larta të 

rrezatimit diellor për periudha të konsiderueshme kohe? 
Mos harroni se edhe në ditët me re, mund të ketë rrezatim të 
mjaftueshëm për të dëmtuar lëkurën - 30-40 për qind e rrezeve 
UV mund të depërtojnë në qiellin e mbuluar, dhe deri në 80 
për qind merret përmes gjysmës së qiellit të mbuluar nga retë. 
Fuqia e rrezatimit diellor UV nuk është e lidhur me temperaturën 
dhe mund të pasqyrohet nga sipërfaqet reflektuese si metali, uji, 
dëbora dhe disa sipërfaqe betoni

- A janë punonjësit të pambrojtur nga efektet e rrezatimit diellor?

Nëse u përgjigjeni “po” këtyre pyetjeve themelore, mund të ketë 
rrezik që punonjësit të dëmtohen nga rrezatimi diellor dhe do t’ju 
duhet të parandaloni ose të kontrolloni ekspozimin e mundshëm.
Veprimet bazë për të kontrolluar ekspozimin ndaj diellit, të zbatuara 
si pjesë e një strategjie ose iniciative për sigurinë e mbrojtjes nga 
dielli, përfshijnë:
- kontrollin e treguesit UV nga parashikimi i motit, dhe njoftimin e 

punonjësve, si dhe udhëzimin për marrjen e masave mbrojtëse 
për të minimizuar ekspozimin. Shumë aplikacione dhe faqe 
interneti për parashikimin e motit japin dhe treguesin UV - por 
mund dhe të përdorni pajisjet e monitorimit që kryejnë matje 
në nivele të caktuara. Duhen marrë masa kur treguesi është në 
gradën e tretë e lart

- duke shmangur ose minimizuar ekspozimin ndaj rrezeve direkte 
të diellit në periudhën e mesditës - 60 për qind e rrezatimit 
të përditshëm UV ndodh në orën 10.00 dhe 14.00. Shumë 
këshillojnë minimizimin e ekspozimit deri në orën 15.00. 
“Rregulli i Holloway” tregon se kur ekspozimi UV ka më shumë 
gjasa të jetë në një nivel më të lartë - kur hija juaj është më e 
shkurtër se sa gjatësia juaj, dielli ka më shumë gjasa të djegë

- duke ndërruar rregullisht detyrat e punës midis punëtorëve për 
t’u siguruar që të gjithë në ekip mund të kalojnë disa kohë në 
hije

- Është i rëndësishëm përdorimi i mbulesave ose i hijeve kur 
punohet jashtë në diell - hija mund të zvogëlojë ekspozimin 
ndaj UV me 50 për qind ose më shumë. Kontrolloni nivelet e 
mbrojtjes me përgjegjësin tuaj

- Sigurohuni që pushimet të bëhen në zonat me hije ose në 
ambiente të mbyllura - vendosja e çezmave ose e aparateve 
të ujit në zonat me hije ose në ambiente të mbyllura do të 
ndihmojë që pushimet të bëhen në vendet e mbrojtura nga 
dielli

- Nëse punonjësit lëvizin rregullisht me automjete gjatë muajve 
me rrezatim të lartë UV, mund t’i shmangin këto rreze duke 
shtuar membrana mbrojtëse UV ose ngjyrosje të xhamave të 
thjeshtë të automjeteve nëse nuk janë të laminuara (laminimi 
mund të filtrojë shumicën e UVA). Natyrisht, në dritaret anësore, 
laminimi, membranat ose ngjyrosja janë efikase vetëm nëse 
dritaret qëndrojnë mbyllur, kështu që kjo masë ka më pak gjasa 
të jetë e suksesshme në automjetet pa ajër të kondicionuar

- Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve, për çështjet e rrezatimit 
diellor, duke përdorur mjete mësimore ose seanca trajnimi

- Përdorimi i burimeve si p.sh. membrana falas e IOSH  “Sun safety 
in construction (Mbrojtje nga dielli në ndërtim)” do të ndihmojë 
që ky mesazh të kuptohet dhe të inkurajojë punëtorët që 
punojnë në ambiente të jashtme në çdo sektor për të marrë 
përgjegjësinë për shëndetin e tyre

- Përdorimi i veshjeve me mëngë të gjata dhe pantallona kur 
punoni jashtë gjatë muajve me nivele të larta UV - do t’ju duhet 
të kontrolloni vlerësimin e faktorit të mbrojtjes ultravjollcë (UPF) 
dhe sigurohuni që modeli i veshjes të përshtatet me punën dhe 
të mos shkaktojë rreziqe të tjera. Tekstilet “Wicking” janë krijuar 
për thithjen e lagështirës nga lëkura

- Përdorimi i kapelave me strehë të gjerë që mbulon  fytyrën, 
kokën, veshët dhe qafën, ose i kokoreve me mbrojtëse qafe të 
stilit romak

- Përdorimi i syzeve të diellit me mbrojtje UV njëqind për qind, 
ose nëse përdorni syze të tjera për shkak të punës sigurohuni të 
kenë shenjën “UV 400”

- Përdorimi i kremrave me faktor të lartë mbrojtjeje  kur lëkura 
nuk mund të mbrohet me masa të tjera, për shembull, në 
duar, fytyrë dhe buzë. Kremi kundër diellit duhet të jetë i 
qëndrueshëm ndaj ujit dhe të ketë mbrojtje “spektri të gjerë”, 
me faktor mbrojtës ndaj diellit (SPF) prej të paktën 30 dhe një 
vlerësim UVA prej katër ose pesë yjesh. Kremi kundër diellit 
duhet të përdoret vetëm përkrah masave të tjera mbrojtëse 
- është mirë që mos të mbështeteni vetëm në përdorimin 
e tij. Ai duhet të aplikohet gjysmë ore para ekspozimit dhe 
të ripërdoret të paktën çdo dy orë. Nëse lëkura ka qenë e 
ekspozuar ndaj pluhurave, duhet të lahet para se të lyhet me 
të, për të shmangur shkaktimin e pezmatimeve të lëkurës. 
Rekomandohet që shtresa e lyerjes të jetë sa më e trashë90 PËR QIND 

E VDEKJEVE 
NGA KANCERI I 

LËKURËS MUND TË 
PARANDALOHEN 
NËSE EKSPOZIMI 

NDAJ RREZEVE TË UV 
TË DIELLIT ËSHTË I 

KONTROLLUAR

PARA TRAJTIMIT PAS TRAJTIMIT

Kanceri i lëkurës pa melanomë
Personat e diagnostikuar me një NMSC kanë nëntë herë më shumë gjasa ta pësojnë

NGA EKSPOZIMI NË DIELL SHKAKTOHEN 99 PËR 
QIND E RASTEVE TË KANCERIT TË LËKURËS PA 
MELANOMË DHE 65 PËR QIND E RASTEVE TË 
KANCERIT TË LËKURËS ME MELANOMË
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DJEGIA NGA DIELLI 
VETËM NJË HERË  

NË DY VJET MUND  
TË TREFISHOJË  
RREZIKUN PËR 

MELANOMA

DERI NË 80 PËR  
QIND E RREZEVE 
UV MUND TË 
DEPËRTOJNË RETË

RREZATIMI DIELLOR RREZATIMI DIELLOR

- punonjësit duhet te inkurajohen për të kontrolluar lëkurën e 
tyre për ndryshime të nishaneve ose ndryshime të tjera. Zbulimi 
i shenjave të hershme të kancerit të lëkurës dhe trajtimi i 
hershëm mund të shpëtojnë jetën

Duhet të kontrolloni gjithashtu nëse ndonjë punëtor mund të 
vuajë nga mbindjeshmëria ndaj dritës, ku sytë dhe lëkura bëhen të 
mbindjeshme ndaj rrezatimit UV. Mbindjeshmëria ndaj dritës mund 
të shkaktohet nga një sërë substancash duke përfshirë disa kimikate 
industriale, bimë dhe medikamente.

Studimi i Universitetit të Notingamit i porositur nga IOSH pohon 
se për të mbrojtur trupin, krahët dhe këmbët nga rrezatimi 
diellor është më efikase që punëtorët të përdorin  veshje dhe 
të inkurajohen ta përdorin në vend të kremit kundër diellit.  Në 
ambiente me pluhur apo ndotje të lartë është e vështirë të 
garantohet përdorimi efikas i kremit kundër diellit.

Kremi kundër diellit është më pak efikas sesa mbulimi me veshje, në 
çdo rast - studimet tregojnë se përdorimi i kremit mund të paraqesë 
rrezik më të lartë për punonjësit, si për shembull në rast se vetëm 
lyhen me krem dhe nuk mbulohen, ose nëse harrojnë ta riaplikojnë. 
Kremi kundër diellit është padyshim i nevojshëm për të mbrojtur 
fytyrën, duke marre parasysh se kapela mbulon qafën e veshët, dhe 
dorezat mbulojnë duart.

Nëse punonjësit duhet të veshin rroba dhe pajisje mbrojtëse për 
të ulur ekspozimin ndaj rrezatimit diellor, sigurohuni që veshja 
të jete e përshtatshme me natyrën e punës dhe të përshtatet 
mirë edhe me trupin. Duhet pasur parasysh që kur temperaturat 
janë të larta punonjësit të mos shqetësohen nga përdorimi i 
tyre. Konsultohuni me furnitorin për të marrë pajisje sa më të 
përshtatshme për punonjësit. Gjithashtu duhet të siguroheni që 
punonjësit t’i veshin këto pajisje në kohën e duhur.

Megjithëse pajisjet mbrojtëse zakonisht duhet të përdoren vetëm 
si mjet i fundit, në rastin e rrezatimit diellor zakonisht do të përbëjë 
një pjesë të rëndësishme të programit tuaj të kontrollit. Duke u 
mbështetur në kontrolle si veshje mbrojtëse do të thotë që mund 
t’ju duhet të përqendroheni në ndryshimin e mënyrës se si njerëzit 
i bëjnë gjërat. Do t’ju duhet t’u shpjegoni punonjësve përse janë 
të nevojshme këto veprime për të mbrojtur shëndetin e tyre - nëse 
njerëzit e kuptojnë pse i bëni ndryshimet, ata kanë më shumë gjasa 
të sillen siç duhet. Ia vlen të kryhet vlerësimi vëzhgues për të parë 
nëse kontrollet funksionojnë, dhe nëse njerëzit po bëjnë çfarë u 
kërkohet.

Pasi të keni marrë masat e duhura, kontrolloni për të parë nëse 
veprimet që keni ndërmarrë kanë sjellë ndryshime - për shembull, 
a janë ndërruar punëtorët në ambientet e hapura, apo a po i bëjnë 
pushimet gjatë punës në vende të mbuluara?

Është praktikë e mirë për të kryer mbikëqyrjen shëndetësore për 
punëtorët e ekspozuar ndaj rrezatimit diellor nëse përmbushen tri 
kriteret e mëposhtme:
- ka një sëmundje/problem të identifikueshëm shëndetësor dhe 

evidencë që kjo lidhet me ekspozimin në vendin e punës
- ka gjasë për ndodhjen e sëmundjes/problemit shëndetësor
- ka teknika të vlefshme për zbulimin e shenjave të hershme të 

sëmundjes/problemit shëndetësor.

Përveç mbikëqyrjes formale shëndetësore, mund edhe të 
nxisni për shembull, vetëkontrollet themelore për nishane ose 
ndryshime të lëkurës midis punëtorëve që punojnë në ambiente 
të jashtme. Përdorni fletëpalosjen e xhepit “Hidhini një sy”, me 
këshilla të thjeshta se për çfarë duhet të shikoni si dhe si një 
kujtesë për masat mbrojtëse. Duke pasur parasysh sa shumë njerëz 
hezitojnë të vizitohen tek mjeku, mund të merrni gjithashtu në 
konsideratë mundësinë e kontrolleve vjetore të lëkurës nga një 
ekspert shëndetësor, si një mënyrë shtesë për të testuar kancerin e 
mundshëm të lëkurës në fazat e hershme. Kjo mund të jetë pjesë 
e një kontrolli më të përgjithshëm shëndetësor, apo e një fushate 
për shëndetin dhe mirëqenien. Mos harroni se vetëm mbikëqyrja 
shëndetësore e punëtorëve është strategjia më efikase në drejtim 
të parandalimit të rasteve të reja të kancerit, sepse kjo mund të 
ndihmojë në ngritjen e vetëdijes për çështjet shëndetësore dhe në 
përforcimin e nevojës për masa mbrojtëse.

Njerëzve të rrezikuar nga ekspozimi ndaj rrezatimit diellor duhet 
t’u jepni gjithashtu informacion mbi rreziqet e mundshme dhe se 
si mund të zvogëlohet ekspozimi - shkarkoni fletëpalosjen falas 
“Lëkurë e dëmtuar?” dhe një poster, duke u kujtuar punonjësve 
masat mbrojtëse. Duhet dhe të udhëzoni apo trajnoni punonjësit 
e prekur - filmi i IOSH “Siguria e diellit në ndërtim” - në www.
notimetolose.org.uk/sunsafety – është një prezantim i mirë dhe i 
përshtatshëm për shumicën e sektorëve në natyrë. Filmi i shkurtër 
e i përqendruar mund të përdoret si pjesë e bisedimeve përkatëse 
dhe të trajnimit induktiv, dhe është menduar në mënyrë të atillë 
që të përçojë siç duhet rreziqet e mbiekspozimit ndaj rrezatimit 
diellor - si dhe të mbrojtjes së vetvetes në punë. Gjithashtu mund 
të përdorni filmin ‘Historia ime’, që paraqet një person që vuan nga 
kanceri i lëkurës, për të sjellë në vëmendje rreziqet e ekspozimit 
ndaj diellit.
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Studimi i ri i IOSH në sektorin e ndërtimit në Mbretërinë e 
Bashkuar, duke u fokusuar në kompanitë e mëdha të ndërtimit, 
vuri re se më shumë se 70 për qind e punëtorëve nuk kishin 
pasur asnjë lloj trajnimi mbi rreziqet e punës në diell
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MË SHUMË INFORMACION
- Shkarkoni studimin e “Imperial College London” të porositur 

nga IOSH  për rastet e melanomave malinje të shkaktuara nga 
rrezatimi diellor në punë në Britani në faqen  
www.iosh.co.uk/skincancer

- Shkarkoni studimin e Universitetit të Notingamit të porositur 
nga IOSH për mbrojtjen nga dielli në sektorin e ndërtimit në 
Mbretërinë e Bashkuar në faqen www.iosh.co.uk/sunsafety

- Merrni më shumë informacion dhe udhëzime mbi kancerin 
e lëkurës, duke përfshirë shenjat e hershme që duhen pasur 
parasysh, nga “Cancer Research UK” në faqen www.sunsmart.
org.uk

- Shkarkoni aplikacionin falas për ekspozimin ndaj UV me 
parashikime për mbi 10 000 vende në mbarë botën në faqen 
www.metoffice.gov.uk/health/healthissues/uvandsunhealth/
uvapp

- Drejtoria për Shëndetin dhe Sigurinë ka udhëzime themelore 
për punën në diell. Shkarkoni ‘Sun protection: advice for 
employers of outdoor workers (Mbrojtja nga dielli: këshilla për 
punëdhënësit e punonjësve në natyrë)’ në faqen  
www.hse.gov.uk/pubns/indg337.pdf, dhe ‘Keep your top on 
(Mos e hiqni kapelen)’ në www.hse.gov.uk/pubns/indg147.pdf

- Merrni falas materiale ndërgjegjësimi për kancerin e lëkurës nga 
Shoqata Britanike e Dermatologëve në faqen www.bad.org.uk/
for-the-public/sun-awareness-campaign

- Merrni më shumë informacion nga udhëzuesit si p.sh. 
në faqen webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/
OccupationalDisease/view?objectId=528389

- Përdorni shembujt e vlerësimit te rrezikut  dhe materiale të tjera 
nga “Skin Cancer Charity” në faqen  
www.sunsafeworkplaces.co.uk

- Shikoni përmbledhjen mbi rrezatimin nga Agjencia 
Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit, ku përfshihet rrezatimi 
diellor, në faqen monographs.iarc.fr

- Merrni një përmbledhje të të dhënave ndërkombëtare në 
faqen occmed.oxfordjournals.org/content/59/2/82.full.
pdf+html?sid=18cd595e-90c0-4352-a076-766945650c65

- Lexoni një trajtesë akademike rreth efekteve të rrezatimit 
diellor te punëtorët në faqen www.researchgate.net/
publication/8043747_Skin_cancer_as_an_occupational_
disease_the_effect_of_ultraviolet_and_other_forms_of_
radiation

- Të dhënat nga specialistët klinikë, mjekët profesionistë dhe 
mjekët e përgjithshëm të rrjetit të Raportimit Shëndetësor 
dhe Profesional të Mbretërisë së Bashkuar vënë në dukje 
se ekspozimi ndaj UV diellore ishte shkaku i pritshëm në të 
gjitha rastet e raportuara të kancerit të lëkurës (përveç njërit) 
– mësoni më shumë në faqen occmed.oxfordjournals.org/
content/60/5/340.full.pdf+html?sid=4c769615-7993-4b12-
8355-7b303d15af76. Rastet e raportuara përmes rrjetit të 
Raportimit të Shëndetit dhe të Punësimit treguan se disa 
punëtorë të ndërtimit ishin në rrezik më të lartë për të pësuar 
kancer të lëkurës sesa punëtorët e tjerë të të njëjtit grup dhe 
shtrese shoqërore.

- Mësoni për fushatën e suksesshme të zhvilluar në Australi për 
mbrojtjen nga rrezatimi i diellit, në faqen www.cancer.org.au/
preventing-cancer/sun-protection/campaigns-and-events/
slip-slop-slap-seek-slide.html

- Lexoni në lidhje me një projekt për mbrojtjen nga dielli në 
Australi në faqen www.icanhop.com.au/study-QUT%20
Outdoor%20workers.html Në vitin 2010, Australia pa rastin e 
parë të suksesshëm ligjor ku u dha një shpërblim për kancerin 
e lëkurës të shkaktuar nga UV diellore të marra gjatë ekspozimit 
në diell gjatë procesit të punës.

- Lexoni rreth niveleve të ndërgjegjësimit  për mbrojtjen nga 
rrezatimi diellor te punonjësve që punojnë në ambient të hapur 
në Zelandën e Re dhe rekomandimet për veprim, në faqen 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23385117

- Shkarkoni fjalorthin e IOSH dhe lexoni pasqyrën e pyetjeve të 
ekspertëve në faqen www.notimetolose.org.uk

NO TIME
TO LOSE

Shkarko falas paketën e IOSH për rrezatimin diellor në faqen 
www.notimetolose.org.uk/balkans. Në pako do të gjeni:

këtë fletë informuese

një poster për vendin e punës

një fletëpalosje për punëtorët, ku përmblidhen 
rreziqet nga dielli dhe si të mbrohen

një lidhje drejt filmit “My story (Historia ime)” ku 
tregohet përvoja e një të sëmuri me kancer të lëkurës 
pasi u ekspozua ndaj rrezatimit diellor në punë

një kartë xhepi për t’u kujtuar punëtorëve masat e 
mbrojtjes dhe ndryshimet e lëkurës për të cilat duhet 
bërë kujdes

një lidhje drejt filmit tonë “Sun safety (Mbrojtja nga 
dielli)”, ku paraqiten rreziqet për punëtorët, duke u 
treguar se si të mbrohen dhe për çfarë shenjash të 
bëjnë kujdes

Burimet: “Cancer Research UK”, Drejtoria për Shëndetin dhe Sigurinë, Instituti i Mjekësisë Profesionale, Agjencia Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit, Instituti i 
Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, Zyra për Statistikat Kombëtare, Dr. Lesley Rushton (Imperial College London).

Kontributet teknike të përmbajtjes nga Paul Madgwick, përgjegjës i shëndetit dhe i sigurisë së ndërtimit dhe koordinator i CDM-së, Spitali Mësimor i Shefildit i 
fondacionit NHS; Dr. Jonathan Houdmont, ndihmësprofesor në Psikologjinë e Shëndetit Profesional në Universitetin e Notingamit; dhe Phil Bates CMIOSH, këshilltar 
teknik dhe për politikat i IOSH

Redaktuar nga profesor John Cherrie, Universiteti “Heriot-Watt” dhe Instituti i Mjekësisë Profesionale në mars 2015

Përshtatur në maj 2017.

08



PËR MË SHUMË INFORMACION, SHFRYTËZONI BURIME FALAS
www.notimetolose.org.uk/balkans

Ndiqni fushatën në  
twitter.com/_NTTL

IOSH
The Grange
Highfield Drive
Wigston
Leicestershire
LE18 1NN
Britani e Madhe

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 PO
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