
NO TIME
TO LOSE

FAKTE NGA EKSPOZIMI NË DIELL
Djegia e lëkurës deri në dhimbje nga dielli 
për vetëm një herë në dy vjet, mund të 
trefishojë rrezikun për  melanoma malinje.

DËMTIM I LËKURËS?
Ekspozimi ndaj diellit mund t’ju vrasë

TË PUNOJMË SË BASHKU PËR 
TË MPOSHTUR KANCERIN QË 

SHKAKTOHET NË PUNË
www.notimetolose.org.uk/balkans

www.notimetolose.org.uk/balkans

PSE ËSHTË I RREZIKSHËM 
EKSPOZIMI NË DIELL?
Rrezet e diellit përmbajnë rrezatim ultravjollcë - Këto 
janë rrezet që shkaktojnë plakjen e parakohshme, 
rrudhosjen dhe kancerin e lëkurës. Njerëzit që 
punojnë në ambiente të jashtme janë në rrezik 
shumë më të lartë për t’u prekur nga kanceri i 
lëkurës. Punëmarrësit që punojnë në ambiente të 
brendshme gjatë një viti, marrin 20 për qind më pak  
rrezatim ultravjollcë, krahasuar me punëmarrësit që 
punojnë në ambiente të jashtme. 

Nëse punoni jashtë gjatë muajve kur 
nivelet e rrezatimit të diellit janë të larta, ju 
mund të prekeni nga kanceri i lëkurës. *

Mijëra njerëz në mbarë botën janë
diagnostikuar me kancer të lëkurës shkaktuar nga 
puna në ambiente të jashtme pa mbrojtur lëkurën 
e tyre.  Në rastet më serioze të melanomave malinje, 
disa edhe kanë vdekur.
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www.iosh.co.uk

twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHofficial
tinyurl.com/IOSH-linkedin

Ndiq fushatën në 
twitter.com/_NTTL

* Disa lloje lëkurash, kanë me shumë predispozitë gjenetike, për t’ut’u 
prekur nga kanceri i lëkurës

SERBIA MACEDONIA MONTENEGRO ALBANIA KOSOVO

Në bashkëpunim me



MITE TË RËNDOMTA PËR 
EKSPOZIMIN NDAJ DIELLIT
- “Nëse qielli është me re, dielli nuk ma dëmton  

dot lëkurën”
- “Nëse nuk është shumë e nxehtë, dielli nuk  

më bën gjë”
- “Jam i nxirë, kështu që jam i sigurt nga  

dëmtimi i diellit”

Gabim. Rrezet e rrezikshme të diellit mund të 
depërtojne përmes reve dhe nuk lidhen me 
temperaturën. Nxirja nuk ju mbron nga kanceri i 
lëkurës - por do të thotë që keni nisur tanimë ta 
dëmtoni lëkurën.

NËSE KENI PASUR KANCER 
LËKURE PA MELANOMË, JENI 

NËNTË HERË MË TË PREDISPOZUAR 
PËR TË PËSUAR NJË TJETËR

ÇFARË DUHET TË BËJË PUNËDHËNËSI JUAJ
Vende të ndryshme kanë ligje të ndryshme,  
ndaj duhet të dini se çfarë ligji është në fuqi 
në vendin ku ju punoni.

- Është praktikë e mirë që punëdhënësi të bëjë vlerësimin 
nëse vendet e punës paraqesin rrezik për ekspozimin ndaj 
diellit. Punëdhënësi duhet të vlerësojë elemente të tilla si:
• të gjitha llojet e punës ku punëmarresit mund të 

ekspozohen ndaj rrezatimit diellor
• forcën e rrezatimit ultravjollcë në vendet e punës, në 

kohë të ndryshme të vitit dhe në kohë të ndryshme të 
ditës

• kohëzgjatjen e ekspozimit të punëmarrësve ndaj 
rrezatimit të diellit

• llojet e lëkurës të punëmarrësve - disa njerëz kanë 
gjenetikisht më shumë gjasa të zhvillojnë kancerin e 
lëkurës

- Punëdhënësi duhet t’i mbrojë punëmarrësit nga 
ekspozimi ndaj diellit, nëse ka rrezik prekjeje nga kanceri 
i lëkurës. Kjo nënkupton ndërmarrjen e veprimeve dhe të 
masave mbrojtëse.  Disa shembuj të masave mbrojtëse që 
duhet të marre punëdhënësi  janë:
• kontrolli i treguesit UV
• shmangia ose shkurtimi i ekspozimit direkt ndaj rrezeve 

të diellit në orët kur rrezatimi është më i lartë
• të sigurojë që pushimet gjatë punës të bëhen në 

vende të mbrojtura nga dielli
• të sigurojë vendosjen e filtrave mbrojtës ndaj diellit në 

dritaret e  automjeteve
• të marrë masa që punëtorët të përdorin veshje dhe 

kapele të përshtatshme, si dhe të përdorin krem 
kundër diellit për të mbrojtur veten

- Punëdhënësi duhet gjithashtu:
• t’u japë punëmarrësve informacion në lidhje 

me rreziqet nga rrezet e diellit dhe se si mund të 
zvogëlohen

• të zhvillojë seanca ndërgjegjësimi dhe trajnimi për 
masat mbrojtëse

• të inkurajojë punëmarrësit që të kontrollojnë lëkurën, 
për shenja ose dëmtime që mund të çojnë në kancer 
të lëkurës

- Punëdhënësi duhet t’u kërkojë punëmarrësve që të bëjnë 
edhe kontrolle të rregullta shëndetësore

ÇFARË DUHET TË BËNI JU
- Pyesni punëdhënësin nëse doni më shumë informacion 

ose nëse nuk jeni të sigurt se po 
ndërmerren veprimet e duhura për 
t’u mbrojtur ju dhe kolegët tuaj 
nga rrezatimi i diellit

- Zbatoni masat mbrojtëse që ju 
kërkohen për të mbrojtur veten 
dhe gjithmonë punoni sipas 
mënyrës që jeni udhëzuar

- Nëse ju kërkohet të përdorni 
veshje dhe mjete të tjera 
mbrojtëse ose krem kundër 
diellit, sigurohuni t’i 
përdorni çdo herë që 
është e nevojshme. 
Mos harroni se 
kjo ju ndihmon 
të kujdeseni për 
shëndetin tuaj 
- dhe mund t’ju 
shpëtojë edhe jetën

- Raportoni ndonjë 
problem apo shqetësim 
te punëdhënësi - 
p.sh. nëse zbatimi 
i detyrave nuk 
funksionon siç duhet

Vëzhgo për shenja të kancerit të lëkurës:
- ndryshimet në nishane - forma, konturet, ngjyra ose 

madhësia
- shfaqje nishani të ri, apo rritje lythi
- plagë që nuk shërohet
- njollë, nishan ose plagë që dhemb ose kruhet 
- nishan ose lyth që gjakoset, zë kore ose dregëza

Për më shumë detaje dhe shenja, lexoni “IOSH -Check 
it out card”. Konsultohuni me mjekun tuaj për ndonjë 
ndryshim që vëreni.

Për më shumë informacion mbi vlerësimin e 
rrezikut nga rrezatimi diellor, kur ekspozimi në 
vendin e punës përbën problem - kërkoni në 

www.notimetolose.org.uk/balkans.


