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СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ

ШТО Е ТОА?
Сончевото зрачење е светлосна енергија што ја емитува 
сонцето. Сонцето емитува различни видови на светлина, 
дел од неа можеме да ја видиме, а  дел е невидлив:
 ■ светлина што се гледа
 ■ инфрацрвено зрачење што го чувствуваме како топлина.
 ■ ултравиолетово зрачење (УВ) кое предизвикува по-

темнување на кожата.

УВ зрачењето од сонцето може да доведе до предвремено 
стареење, создавање на брчки и карцином на кожата докол-
ку не се преземат мерки на претпазливост за да ја заштити-
ме кожата кога сме на отворено.

УВ зрачењето се дели во три групи:
 ■ UVA – изнесува околу 95 проценти од УВ зрачењето што 

ја достигнува површината на Земјата. Ова зрачење проди-
ра длабоко во кожата и е одговорно за предвремено ста-
реење, брчки на кожата, како и карцином на кожата. 

 ■ UVB – поголемиот дел од овој тип на УВ зрачење се фил-
трира во озонската обвивка пред да ја достигне повр-
шината на земјата. Ова зрачење е поштетно од UVA, 
влијае на надворешните слоеви на кожата и предизви-
кува изгореници, како и предвремено стареење, брчки 
и на крајот карцином на кожата.

 ■ UVC – Најопасен вид на УВ зрачење, но поради озонската 
обвивка не успева да ја достигне површината на Земјата.

Соларното зрачење е класифицирано како канцероген од гру-
па 1 од страна на Меѓународната агенција за истражување на 
карцином (IARC), дел од Светската здравствена организација. 
Се третира како дефинитивна причина за карцином кај луѓето. 

Ултравиолетовото зрачење (кое ги опфаќа UVA, UVB и UVC) и 
UV- уреди за потемнување (сончање), исто така се класифици-
рани како канцерогени (група 1) од IARC.

Денес, ризикот од добивање на карцином на кожата од 
изложување на сонце е добро познат и широко разбран 
- слушаме за тоа во медиумите и ги гледаме рекламите за 
креми и други производи за сончање, речиси универзално 
насочени кон потрошувачите - одмор, спорт и рекреација. 
Спротивно на тоа, во многу индустриски сектори, ризици-
те не се признаваат или не се управуваат правилно, често 
поради тоа што нема доволно свест за обемот на проблемот 
и поради митовите околу тоа како може навистина да се 
случи оштетувањето на кожата од сонцето и факторите на 
ризик поврзани со различни клими - дури и недоразбирања 
околу потенцијалниот недостаток на витамин Д поради 
недостаток на УВ изложеност. Постојат исто така и културни 
предизвици во некои индустрии - на пример, “мачо” олице-
творена во некои делови од градежниот сектор.

Реалноста е дека ризиците за луѓето кои користат годишен 
одмор или викенди кои како корисници на производи за 
сончање таргетирани од рекламните кампањи, не се спо-
редливи со ризиците со кои се соочуваат милиони работ-
ници на отворено, кои за значителни периоди од годината 
се изложени на сончевото зрачење со часови во исто време 
и денови последователно. Исто така треба да имаме на ум 
дека работниците на отворено може да се долготрајно, 
последователно изложени на сончевото зрачење особено 
главата, вратот и рацете - а  рамената, нозете и телото им се 
изложени наизменично.

UVC UVB UVA

УЛТРАВИОЛЕТОВО ИНФРАЦРВЕНОВИДЛИВО

бранова должина (nm)700400315280100
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СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ

КОЈ Е ЗАСЕГНАТ? 
Секој што работи надвор на сонце може да биде засегнат 
- работата на отворено не мора да биде со полно работно 
време за да претставува проблем.

ГЛАВНИ РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ:  

Земјоделие и рурални индустрии, градежништво, 
пристаништa и поморска индустрија, управување 
со земјиштa и паркови, одмор на отворено, забава и 
професионален спорт, полициски служби, железнички 
работи, собирање и рециклирање на отпад, работа на 
патишта, телекомуникации, контрола на сообраќајот, 
паркинг, комунални дејности и водостопанство.

РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК:

Градежни работници, пристанишни и поморски работни-
ци, земјоделски работници и други рурални работници, 
шумски работници, полицајци, работници на отворено и 
спортско-рекреативни работници, молери и декоратори, 
поштенски работници, железнички работници, работници 
на отпади, работници што работат на патишта, работници на 
кровни конструкции, монтери за надворешно рекламирање, 
инженери за телекомуникации, работници во сообраќај и 
паркинг, работници во водостопнски претпријатија.

КОЛКУ Е ОПАСНА 
СОНЧЕВАТА РАДИЈАЦИЈА 
ВО ВАШАТА РАБОТА?
Тоа зависи од она што луѓето вклучени во вашата 
работа го прават, како и во земјата во која работите.

Изложеноста варира во зависност од времето од денот, 
времето од годината, надморската височина и колку е 
силно сончевото зрачење во различни делови од светот. 
Колку сте поблиску до екваторот, толку е повисоко нивото 
на УВ зрачење. Некои студии, на пример, една во Велика 
Британија која ги надгледуваше УВ нивоата од 1989 до 
2008 година, укажуваат на тоа дека нивоата на сончевото 
зрачење постепено се зголемуваат од година во година.

Типот на кожата е особено важен - погледнете ја табелата 
за типот на кожата. Типот на кожата влијае на тоа како 
кожата реагира на сонце и колку е веројатно дека кај по-
единци ќе се развие карцином на кожата. Запомнете дека 
типот на кожата е генетски; не е важно колку сте исoнчани.
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КАКО?
Изложеноста на сонцето е главната причина за појава на 
карцином на кожата. Фактот дека кожата ја променила боја-
та откако била изложена на сонце покажува дека е оштете-
на. Изгорениците се реакција на прекумерно изложување 
на УВ зрачењето - горните слоеви на кожата ослободуваат 
хемикалии кои ги шират крвните садови за ослободување 
на течности кои предизвикуваат потење, оток, болка и 
црвенило. Без заштита од сонце, УВ зрачењето почнува да 
продира длабоко во слоевите на кожата и ги оштетува клет-
ките на кожата, што може да доведе до клеточни мутации 
поврзани со карцином.

Прекумерната изложеност на сончево зрачење, насекаде во 
светот, е главната причина за појава на карцином на кожата, 
и тоа како на малиген меланом, така и на не-меланомски ти-
пови на карцином на кожата. Малигниот меланом е агресив-
на форма на карцином, кој е помалку чувствителен на тера-
пија од не-меланомските типови карциноми на кожата и има 
повисока стапка на смртност, особено ако дијагнозата е за-
доцнета, а карциномот проширен. Не-меланомските типови 
на карцином на кожата: базоцелуларен карцином и планоце-
луларниот/спиноцелуларниот карцином, се ретко фатални,  
но потребен е третман, а понекогаш и хируршка интервен-
ција, со комплетно отстранување, посебно кога се на типич-
на локација на главата и вратот. Организацијата за Истражу-
вање на карцином во Обединетото Кралство,  укажува на тоа 
дека луѓето кои биле дијагностицирани со не-меланомски 
тип на карцином на кожа имаат девет пати поголеми шанси 
да го добијат повторно. Докажано е дека и не-меланомските 
карциноми на кожата и малигниот меланом се поврзуваат со 
хронична експозиција на сонце, што е вообичаено кај многу 
работници на отворено. Не- меланомските карциноми се 

поврзани со продолжено изложување на сонце кое се куму-
лирало низ годините, а пак појавата на малигниот меланом,  
се поврзува со куси интензивни изложувања на сонце, кои 
предизвикуваат изгореници.

Новото истражување на Универзитетот Нотингем нарачано 
од IOSH, поврзано со изложеност на сонце во британскиот 
градежен сектор, покажа дека свеста околу ризиците од 
сончевото зрачење генерално е слаба - две третини од 
работниците кои работат на отворено во просек скоро се-
дум часа дневно, сметаа дека не се изложени на ризик, или 
не знаеле дали се или не се изложени на ризик. Педесет и 
девет отсто од градежните работници изјавија дека најмал-
ку еднаш во последната година имаа изгореници од сонце. 
Нешто повеќе од 40 проценти сметаат дека нема потреба 
да се носат средства за заштита од сонце во облачен ден. 
Повеќето не користеле мерки за заштита од изложување на 
сонце. И работниците и менаџерите не гледаат дека без-
бедноста од сончевото зрачење е важно прашање - главно 
поради погрешно мислење дека климата во Обединетото 
Кралство не претставува голем ризик за карцином на кожата.

КАРЦИНОМ НА КОЖАТА  
Е ВО ПОГОЛЕМ ПОДЕМ ВО 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 
ОТКОЛКУ ВО ЕВРОПА

ФИЦПАТРИКОВА СКАЛА НА ТИПОВИ НА КОЖА

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ

Карактеристики
Бледа кожа, најверојатно 
има светла коса, сини или 
кафени очи. Некои имаат 
темна коса, но сепак имаат 
бледа кожа. Обично гори, 
но постепено може да 
потемнува.
Заштита од сонце
Со најголем ризик за 
развивање на 
карцином на 
кожа. Потребна 
е заштита на 
кожата, препо-
рачливо со 
облека.

Карактеристики
Светло маслинова кожа со 
темна коса и кафени или 
зелени очи. Изгореници 
при долга изложеност на 
сонце, но генерално многу 
лесно добива темен тен.

Заштита од сонце
Потребно е да се заштити 
при јако сонце.

Карактеристики
Кафени очи и темна коса. 
Изгореници при долга 
експозиција на сонце, лесно 
потемнува.

Заштита од сонце
Потребно е да се заштити 
при јако сонце.

Карактеристики
Природно кафена кожа, 
кафени очи и темна коса. 
Изгореници при долга 
експозиција на сонце. Лесно 
потемнува.

Заштита од сонце
Потребно е да се заштити 
при подолго 
престојување 
надвор на јако 
сонце

Карактеристики
Темна црна кожа црни очи 
и црна коса. Изгореници 
при екстремна експозиција 
на сонце.
Кожата многу лесно 
потемнува понатаму.

Заштита од сонце
Потребно е да се заштити 
при подолго 
престојување 
надвор на 
јако сонце. 

II
БЕЖ - Бледа песочна  

жолтеникаво-кафена боја

III
Светло кафена

IV
Средно кафена

V
Темно кафен

VI
Многу темно кафен тен

I
Бела – слонова коска

Карактеристики 
Бледа кожа, светла или 
црвена коса, склона кон 
дамки. Многу лесно добива 
изгореници  и ретко добива 
темен тен.

Заштита од сонце
Со најголем ризик за 
развивање на карцином на 
кожа.
Потребна 
е заштита 
на кожата, 
препорач-
ливо со 
облека. 
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КОЛКУ?
Глобално, карциномот на кожата е најчестиот карцином 
- немеланомниот карцином на кожата изнесува околу 30 
проценти од сите ново дијагностицирани карциноми. Свет-
ската здравствена организација проценува дека помеѓу 2 
милиони и 3 милиони немеланом карцином на кожата и 132 
000 меланом карцином на кожа се јавува на глобално ниво 
секоја година. Во Обетинетото Кралство има околу 100.000 
случаи на не-меланом карцином на кожата регистрирани на 
една година, иако се проценува дека околу една третина од 
случаите се нерегистрирани, бидејќи многу пациенти имаат 
повеќе од еден тумор и често се забележува само првиот. 
Постојат докази дека карциномот на кожата се зголемува - 
последните бројки покажуваат скок од над 80 проценти во 
случаи на малигнен меланом на кожата кај мажите. Се смета 
дека стапката на инциденца за немеланомниот карцином 
на кожата се зголемува побрзо во Обединетото Кралство 
отколку во остатокот од Европа.

Од професионална перспектива, тешко е да се постигнат 
точни проценки за луѓето изложени на сончево зрачење на 
работа - само една или две земји имаат проценето ниво на 
изложеност. Во Германија, се проценува дека се изложени 
2,5 до 3 милиони работници на отворено. Во Велика Брита-
нија, се проценува дека 5,5 милиони луѓе биле изложени на 
сончево зрачење на работното место - во услужните индус-
трии, градежниот сектор, производството и земјоделие.

Истражувањата за карцином на Обединетото Кралство 
укажуваат на тоа дека вработените на отворено се изложе-
ни на поголем ризик од карцином на кожата без меланом 
(43 отсто повисок ризик од карцином на базалните клетки и 
77 отсто повисок ризик од карцином на сквамозни клетки).

Според новото истражување на IOSH за изложување на 
сонце при работа во Британија, од малигните меланоми 
(посериозната форма на карцином на кожата) секоја година 
умираат околу 50 луѓе, а има 240 нови случаи на карцином. 
Мнозинството се мажи, а само половина од дијагностици-
раните со малигни меланом поврзани со изложеност на 
работното место се под 65 години. Овие наоди, од Кралски-
от колеџ во Лондон, се повторуваат во студии од целиот 
свет, вклучувајќи ги и Северна Америка, Австралија и други 
европски земји. Покрај тоа, најмалку 1.500 нови случаи на 
карцином на кожата кои не се меланоми на кожата (кои се 
лекуваат повеќе од малигнен меланом), исто така, се реги-
стрираат секоја година во Велика Британија, со 12 смртни 
случаи. Истражувањата на Кралскиот колеџ покажуваат 
дека 55 проценти од случаите на немеланом за карцином на 
кожата поврзани со работата и 42 проценти од случаите на 
карцином на малигни заболувања на меланом вклучуваат 
градежни работници - други клучни сектори вклучуваат 
земјоделство, јавна администрација / одбрана и копнен 
транспорт.

УВ ИНДЕКС

НИСКО
(1,2)

Можеш безбедно да  
престојуваш надвор

УМЕРЕНО
(3,4,5)

Бидете внимателни во текот на 
пладневните часови и не престоју-

вајте премногу време на сонце 
незаштитени

ВИСОКО
(6,7)

Побарајте сенка за време 
на пладневните часови, по-
кријте се и носете заштита

МНОГУ ВИСОКО
(8,9,10)

Минувајте го времето меѓу 10 и 15 часот 
во сенка. Засолнувањето и заштитата од 

сонцето се од суштинско значење

ЕКСТРЕМНО
(11+)

Избегнувајте да 
бидете надвор 

во пладневните 
часови. Засолну-
вањето и зашти-
тата од сонцето 
се од суштинско 

значење

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ

УВ
ИНДЕКС

01
УВ
ИНДЕКС

02
УВ
ИНДЕКС

03
УВ
ИНДЕКС

04
УВ
ИНДЕКС

05
УВ
ИНДЕКС

06
УВ
ИНДЕКС

07
УВ
ИНДЕКС

08
УВ
ИНДЕКС

09
УВ
ИНДЕКС

 10
УВ
ИНДЕКС

 11+
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ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ
Карциномот на кожата е болест која може да се избегне. 
Справувањето со изложеноста на сончевото зрачење е 
релативно лесно да се постигне, и не мора да биде скапо. 
Започнете со проценка на ризиците од изложеност: 
 ■ дали вработените редовно работат надвор?
 ■ дали работниците се изложени на повисоко ниво на 

сончево зрачење за подолги периоди? Запомнете 
дека дури и во облачни денови може да има доволно 
зрачење за да ја оштети кожата - 30-40 проценти од 
УВ-зраците можат да навлезат во облачно небо, а до 80 
проценти се пробива низ небото покриено со облаци. 
Силата на сончевото УВ зрачење не е поврзана со тем-
пература и може да отскокне од рефлексивни површи-
ни како метал, вода, снег и некои бетонски завршетоци.

 ■ дали работниците се незаштитени од ефектите на сон-
чевото зрачење?

Ако одговорите „да“ на овие основни прашања, може да 
постои ризик луѓето да бидат повредени од сончевото 
зрачење и ќе треба или да ја спречите или да ја контролира-
те потенцијалната изложеност.

Типични активности за контрола на експозицијата, спро-
ведени како дел од стратегија за безбедност од сонце или 
иницијатива, вклучуваат:
 ■ проверка на УВ индексот од временската прогноза и 

соопштување на информации до релевантните работ-
ници, заедно со инструкциите да се користат заштит-
ни мерки за да се минимизира изложеноста. Многу 
временски апликации и веб-страници го вклучуваат 
УВ индексот - исто така можете да добиете мониторинг 
уреди кои предизвикуваат акција на одредени нивоа. 
Треба да се преземе дејствие кога индексот е на три или 
повеќе.

 ■ избегнување или минимизирање на изложеноста на 
директна сончева светлина во средишниот дел на денот 
- 60% од дневно УВ зрачење се случува помеѓу 10.00 и 
14.00. Многу советуваат минимизирање на изложеноста 
до најмалку 15.00. Правилото „Холовеј“ укажува на тоа 
кога изложеност на УВ е поголема веројатноста да биде 
на повисоко ниво - кога вашата сенка е пократка од 
вашата висина, сонцето е поверојатно да ве изгори.

90 ПРОЦЕНТИ  
OД СМРТНИ СЛУЧАЕВИ 
ПОВРЗАНИ СО КАРЦИНОМ 
НА КОЖАТА МОЖАТ ДА 
БИДАТ СПРЕЧЕНИ 
ДОКОЛУ ИЗЛОЖУВАЊЕТО НА 
УВ ЗРАЧЕЊЕ Е КОНТРОЛИРАНО

ИЗЛОЖЕНОСТА НА СОНЦЕ ПРЕДИЗВИКУВА 99 
ПРОЦЕНТИ ОД НЕМАЛОНОМ КАРЦИНОМ НА 
КОЖАТА И НАД 65 ПРОЦЕНТИ ОД МАЛИГНЕН 
МЕЛАНОМА КАРЦИНОМ НА КОЖАТА
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 ■ редовно менување на работните задачи помеѓу работ-
ниците за да се осигура дека секој од тимот може да 
помине извесно време во сенка.

 ■ Користење на паравани или сенки при работа на отво-
рено на сонце - сенката може да ја намали изложеноста 
на УВ за 50 проценти или повеќе. Проверете ги нивоата 
на заштита со вашиот добавувач. 

 ■ правете паузи за одмор во засенчени области или во 
затворени простории – места во сенка со фонтани може 
да помогне да се поттикне паузите да бидат искористе-
ни надвор од досегот на сонцето.

 ■ ако вработените редовно возат за време на високи УВ 
периоди, додавајќи УВ-заштитни филмови или нијанси на 
обични стаклени прозорци кои не се ламинирани (лами-
нирањето може да ги филтрира повеќето УВА зраци). Се 
разбира, на страничните прозорци, ламинирање, фил-
мови или нијанси се ефективни само кога прозорците се 
затворени, така што оваа мерка е помалку веројатно да 
биде успешна кај возилата без климатизација.

 ■ подигнување на свеста на работниците за проблемите 
со сончевото зрачење, разговори за алатки или тренинг 
сесии - користење на ресурси како што е бесплатниот 
филм „Безбедност во градежништвото“ на IOSH ќе по-
могне да се разбере пораката и да се охрабрат работ-
ниците на отворено во кој било сектор да преземат 
одговорност за сопственото здравје.

 ■ носете маички со долги ракави и панталони кога се рабо-
ти на отворено за време на месеци со високи УВ фактори 
- ќе треба да го проверите нивото на ултравиолетовиот 
фактор за заштита (UPF) и да се осигурате дека дизајнот 
на облеката одговара на работното место и не предизви-
кува други последици. Ткаенините со „висока пропустли-
вост“ се дизајнирани да ја отстранат влагата од кожата.

 ■ носете капи со широк обод, кои го засенуваат лицето, 
главата, ушите и вратот или ако се носат заштитни шле-
мови, користејќи ги оние што се опремени со покривно 
платно за заштита на вратот.

 ■ носете очила за сонце со 100 процентна УВ заштита или 
УВ заштитни наочари со исто ниво на заштита доколку 
работите на работно место каде што е потребна зашти-
та на очите. Барајте очила со ознака ’УВ 400’. 

 ■ користете заштитни креми со висок фактор, за делови 
на телото кои се директно изложени на сонцето. Креми-
те треба да се водоотпорни и имаат широк спектар на 
заштита со фактор (SPF) најмалку 30 и UVA ниво од чети-
ри или 5 ѕвезди. Заштита со креми за сончање треба да 
се користи заедно со други заштитни мерки - најдобро е 
да не се потпирате само на кремите за сончање. Кремите 
за сончање треба да се нанесат половина час пред 
изложеноста и да се нанесат повторно на секои неколку 
часа. Ако кожата е изложена на прашина, таа треба да 
се измие пред повторно да се примени кремата, за да 

Немеланомен карцином на кожата
Луѓето со дијагноза немалономен канцер на кожата имаат девет пати поголема веројатност да добијат канцер на кожата.

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ

ПРЕД ТРЕТМАН ПОСЛЕ ТРЕТМАН
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ДОБИВАЊЕ ИЗГОРЕНИЦИ 
САМО ЕДНАШ ВО 
ДВЕ ГОДИНИ 
ТРОЈНО ГО 
ЗГОЛЕМУВААТ 
РИЗИКОТ ОД МЕЛАНОМ

се избегне појава на дерматитис. „Повеќе е подобро“ - 
препорачливо е при нанесувањето на кремите да не се 
штеди, односно нанесувањето да биде обилно.

 ■ Поттикнете ги работниците да ја проверуваат кожата 
заради евентуална промена на истата, појава на дамки 
или други промени. Детектирањето на раните знаци 
на карцином на кожата и благовременото  третирање 
може да ви го спасат животот.

Исто така, треба да проверите дали работниците може да 
страдаат од фотосензитивност, каде што очите и кожата 
стануваат невообичаено чувствителни на УВ зрачење. Фото-
сензитивноста може да биде предизвикана од низа супстан-
ции, вклучувајќи и некои индустриски хемикалии, растенија 
и лекови.

Истражувањата нарачани од IOSH а спроведени од Универ-
зитетот во Нотингем даваат препораки  за заштита на тело-
то, рацете и нозете од сончевото зрачење во кои наведуваа-
те дека заштитата е поефективно да се изведува со облека, а 
не да се нудат креми за сончање и да се охрабруваат работ-
ниците да ги користат. Нанесувањето на креми во правливи 
или нечисти услови не е препорачливо, а  и потешко е да се 
провери дека работните тимови ги користат ефекасно.
Кремата за заштита од сонце е помалку ефикасна отколку 
заштита со облека - студиите покажуваат дека заштитата со 
креми за сончање може да доведе до тоа луѓето да презе-
мат поголеми ризици, на пример, да се потпираат само на 
крема, наместо да користат облека или да заборават пов-

торно да се намачкаат со заштитната крема. Очигледно се 
уште е потребно да се заштити лицето со креми за сончање, 
претпоставувајќи дека платното ги штити вратот и ушите, и, 
се разбира, рацете ако не се носат ракавици.

Иако заштитната опрема обично треба да се користи само 
како последно средство, во случај на сончево зрачење, тоа 
обично ќе претставува значаен дел од вашата програма 
за контрола. Потпирајќи се повеќе на контролите особе-
но на заштитна облека значи дека можеби ќе треба да се 
концентрирате на промена на начинот на кој вработените 
размислуваат. Треба да им објасните на вашите вработе-
ни зошто овие активности се неопходни за да се заштити 
нивното здравје - ако тие разберат зошто правите промени, 
има поголема веројатност да се согласат со тоа. Вреди да 
се врши набљудување за да се процени и да се види дали 
контролите функционираат и дека вработените го прават 
она што сте го побарале од нив.

Ако вашите вработени треба да носат заштитна облека 
и опрема за да се намали изложеноста на сончевото 
зрачење, проверете дали опремата е ефикасна и  удоб-
на, особено кога температурата е висока - тоа е нај-
честа причина да ја користите. Разговарајте со вашиот 
добавувач за добивање на најсоодветната опрема за 
вашата работна средина и вклучете ги работниците 
во изборот што го правите. Исто така треба да бидете 
сигурни дека работниците ќе ја носат опремата во 
вистинско време.

Откако ќе поставите нови контролни мерки, треба повтор-
но да го процените ризикот за да видите дали активности-
те што сте ги направиле направиле разлика - на пример, 
дали ротациите на задачи даваат резултати во пракса, дали 

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ
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ПОВЕЌЕ ОД 80 ПРОЦЕНТИ 
ОД УВ ЗРАЦИТЕ МОЖАТ 
ДА ПОМИНАТ НИЗ ОБЛАЦИТЕ

работниците ги следат препораките за пауза под затворени 
површини и сенки. 

Добра практика е да се спроведе здравствен надзор за 
работниците кои се изложени на сончево зрачење доколку 
се исполнети овие три критериуми:
 ■ постои препознатлива болест / негативен ефект врз 

здравјето и доказ за поврзаност со изложеноста на 
работното место

 ■ веројатност дека може да настане болест 
 ■ постојат валидни техники за откривање на раните зна-

ци на болеста.

Како дополнување на формалниот здравствен надзор, исто 
така, можете, на пример, да поттикнете основни само-про-
верки за дамки или кожни промени кај работниците на 
отворено. Користете ја нашата бесплатна џебна картичка, 
‚Провери‘, со едноставни совети за тоа на што треба да вни-
мавате, како и потсетник за мерките за заштита. Со оглед на 
тоа колку често мажите го посетуваат својот лекар, можеби 
ќе сакате да ги разгледате годишните проверки на кожата 
од страна на обучен здравствен работник како дополни-
телен начин да се обидете да да го детектирате можниот 
карцином на кожата во раните фази. Ова би можело да биде 
дел од поопшта здравствена проверка или финална кам-
пања за здравје и благосостојба. Запомнете дека здравстве-
ниот надзор на работниците сам по себе е најмалку ефек-
тивна стратегија во смисла на спречување на нови случаи 
на карцином, иако може да помогне да се подигне свеста 
за здравствените проблеми и да се зајакне потребата од 
заштитни мерки.

Исто така, потребно е на луѓето кои би можеле да бидат 
изложени на ризик од сончевото зрачење да им дадете 
информации за можните ризици и како може да се намали 
изложеноста - преземете копии од нашиот бесплатен леток, 
„Длабоко во кожата?“ и постер, потсетувајќи ги работни-
ците на заштитните мерки. Треба да ги упатите или да ги 
обучите засегнатите вработени исто така - бесплатниот 
IOSH филмот за заштита од сонцето во градежништвото 
- на www.notimetolose.org.uk/sunsafety - е добар вовед 
и е релевантен во повеќето сектори за работа на отворе-
но. Краткометражниот филм може да се користи како дел 
од  алатките и индуктивната обука, и е дизајниран да ги 
преброди ризиците од прекумерна изложеност на сонче-
вото зрачење - и како да се заштитите на работа. Исто така, 
можете да го користите нашиот филм „Мојата приказна“, кој 
раскажува за заболување од карцином на кожата, и ги доне-
сува поблиску до вас опасностите од сончевото зрачење. 

Ново IOSH-овластено истражување во Обединето-
то Кралство Градежниот сектор, фокусирајќи се на 
големите градежни компании, покажа дека повеќе од 
70 отсто од работниците никогаш немале никаков вид 
обука за ризиците од работа на сонце

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ
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ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
 ■ Преземи IOSH-нарачано истражување од Кралскиот 

колеџ во Лондон за малигни случаи на меланом предиз-
викани од сончевото зрачење на работа во Англија на 
www.iosh.co.uk/skincancer

 ■ Преземете IOSH-овластено истражување од Универзи-
тетот во Нотингем за заштита од сонце во градежната 
индустрија во Обединетото кралство на  
www.iosh.co.uk/sunsafety

 ■ Добијте повеќе информации и упатства за карцином 
на кожата, вклучувајќи ги и раните знаци, од Research 
Cancer UK на www.sunsmart.org.uk

 ■ Преземете бесплатна апликација за изложеност на 
УВ-зрачење која дава прогнози за повеќе од 10.000 ло-
кации во светот на www.metoffice.gov.uk/health/healthissues/
uvandsunhealth/uvapp

 ■ Извршниот одбор за здравство и безбедност има 
основни насоки за работа на сонце. Преземете „Зашти-
та за сонце: совет за работодавачите за работници на 
отворено“ на www.hse.gov.uk/pubns/indg337.pdf и „Држете го 
својот врв“ на www.hse.gov.uk/pubns/indg147.pdf

 ■ Бесплатни материјали за подигање на свеста за карци-
ном на кожата од Британската асоцијација на дермато-
лози на www.bad.org.uk/for-the-public/sun-awareness-campaign

 ■ Добијте повеќе информации од водичи, како на пример 
на webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/OccupationalDisease/
view?objectId=528389

 ■ Користете примери за проценка на ризикот и други 
материјали од добротворната организација Skcin на 
www.sunsafeworkplaces.co.uk

 ■ Погледнете ја Меѓународната агенција за истражу-
вање на карцином, вклучувајќи и сончево зрачење, на 
monographs.iarc.fr

 ■ Добијте преглед на меѓународни податоци на  
occmed.oxfordjournals.org/content/59/2/82.full.pdf 
+html?sid=18cd595e-90c0-4352-a076-766945650c65

 ■ Прочитајте академски преглед на ефектите од сонче-
вото зрачење врз работниците на www.researchgate.net/
publication/8043747_Skin_cancer_as_an_occupational_disease_
the_effect_of_ultraviolet_and_other_forms_of_radiation

 ■ Податоците од клиничките специјалисти, професио-
налните лекари и лекари на британската мрежа за 
известување за здравство и професија откриле дека кај 
искусни занаетчии, изложеноста на сончевата УВ била 
причина за сите освен за еден пријавен случај на карци-
ном на кожата - дознајте повеќе на occmed.oxfordjournals.
org/content/60/5/340.full.pdf+html?sid=4c769615-7993-4b12-
8355-7b303d15af76. Случаите пријавени преку мрежата за 
известување за здравјето и професијата покажаа дека 
некои градежни работници се изложени на поголем ри-
зик од карцином на кожата отколку другите работници 
од слична социјална група и позадина.

 ■ Дознајте за успешната кампања за безбедноста од 
сончевото зрачење на Австралија на www.cancer.org.au/
preventing-cancer/sun-protection/campaigns-and-events/slip-slop-
slap-seek-slide.html

 ■ Прочитајте за проектот за заштита од сонце во Австра-
лија на www.icanhop.com.au/study-UT%20Outdoor%20workers.
html. Во 2010 година, Австралија го забележа првиот 
успешен правен случај во кој беше доделена отштета за 
карцином на кожата поврзан со професијата што може 
да се припише на УВ изложеност.

 ■ Прочитајте за нивоата на свесност за заштита од сонце 
меѓу работниците на отворено во Нов Зеланд и препо-
раките за акција, на www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23385117

 ■ Преземете ја жаргон-бастер на IOSH и пристапете до 
панелот „Прашајте ги експертите“ на www.notimetolose.org.
uk/balkans

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ
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Придонес за техничките содржини  од Paul Madgwick, Construction Health and Safety Manager and CDM Co-ordinator, Sheffield Teaching Hospitals NHS 
Foundation Trust, Dr Jonathan Houdmont, Assistant Professor in Occupational Health Psychology at the University of Nottingham, and Phil Bates CMIOSH, 
Senior Policy and Technical Adviser, IOSH.

Ревидирано од професорот John Cherrie, Heriot-Watt University and Institute of Occupational Medicine во март 2015.

Адаптирано во мај 2017 година.

информативен лист

линк за филмот „Сонце за безбедност“, во кој се претста-
вени ризиците за работниците, покажувајќи им како да се 
заштитат себеси и да ги препознаат знаците

линк за филмот “Мојата приказна”, кој го кажува искуството 
на еден заболен од карцином на кожата откако бил изло-
жен на сончево зрачење на работното место

леток со препораки за работниците, справување со  
ризиците и како да се заштитат себе си

џебна картичка за да ги потсети работниците на  
мерките за заштита и промените на кожата

Постер за вашето работно место

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ



ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ, ИСКОРИСТИ БЕСПЛАТНИ РЕСУРСИ НА

www.notimetolose.org.uk/balkans

IOSH
The Grange
Highfield Drive
Wigston
Leicestershire
LE18 1NN
UK

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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Следете ја кампањата на 
twitter.com/_NTTL


