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پیشگـیری از سـرطان؛

ایمـنی در محیـط کـار
حدود یک پنجم س��رطان ها به عوامل محیطی مربوط اس��ت که س��رطان های ناشی از کار
در محیط های ش��غلی را نیز شامل می ش��ود .دالیل محیطی سرطان ،مواردی هستند که
احتمال بروز سرطان را افزایش می دهند از جمله آلودگی هوا ،اشعه فرابنفش و رادون موجود
در محیط های سربسته.
برخی از ش��غل ها نیز که خطر بعضی س��رطان ها را افزایش می دهند به عنوان عوامل
محیطی سرطان طبقه بندی می شوند مانند کشاورزی ،سمپاشی ،نقاشی ،مبلسازی ،کار
در صنایع آهن ،فوالد ،زغال سنگ ،الستیک و کار تولید یا تعمیر پوتین و کفش .سرطان های
ناشی از كار ،به دنبال مواجهه با برخی مواد شیمیایی یا عوامل فیزیکی كه سرطان زا شناخته
شده اند ،رخ می دهد .عوامل شیمیایی (مانند رنگ های تهیه شده از مواد غیرآلی ،آزبست یا
پنبه نسوز ،وینیل كلراید) و عوامل فیزیكی (شامل تابش پرتوها و تحریك های فیزیكی) از
عوامل مهم در بروز سرطان هستند.
آزبس��ت ،دود خ��ودرو و رادون ،مث��ال هایی از موارد آس��یب رس��ان در محیط های کاری
هس��تند .همچنین دود ناشی از مصرف س��یگار در محیط های کاری ،به افرادی که سیگار
نمی کشند نیز آسیب می زند .در عین حال ،مواجهه با نور خورشید در محیط کار نیز ،احتمال
سرطان های پوست را زیاد می کند.
خبر خوب اینکه عمده عوامل محیطی که با مرگ و میر ناشی از سرطان ارتباط دارند ،قابل
تغییر و تعدیل هستند و با مداخالتی در سطح محيط هاي كاري مي توان جان ميليون ها نفر
را در سال حفظ نمود .با رعایت موارد بهداشتی در زندگی و محیط كار ،عالوه بر پیشگیری
از بروز س��رطان ها می توان به كس��انی كه مبتال به این بیماری ش��ده اند ،امید زندگی بهتر و
طوالنی تری داد.
همانطور که گفته شد برخی از مواجههها خطر بروز سرطان را افزایش میدهند ولی اینکه
چرا از دو نفر که مواجهههای محیطی مشابهی دارند ،یکی مبتال به سرطان میشود و دیگری
مبتال نمیشود ،به دلیل وجود شرایط متفاوت فردی از جمله زمینه های ژنتیکی ،سن ،جنس
و تفاوت در شیوه زندگی مانند تغذیه و فعالیت بدنی است .نکته مهم دیگر این است که شانس
ابتالی یک فرد به سرطان در پاسخ به یک مواجهه محیطی ،بستگی به این دارد که چه مدتی،
از چ��ه فاصل��ه ای ،با چه غلظت��ی و هر چند وقت یک بار در معرض عام��ل خطرزا قرار گرفته
است .انجام درست شیوه های پیشگیری از بروز سرطان های شغلی ،مستلزم همكاری و آگاهی
افرادی است كه در معرض خطر هستند ،بنابراین آموزش روش های حفاظتی و پیشگیری به
افرادی كه در مراكز صنعتی كار می كنند ،بسیار مهم است.
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سرطان های شغلی شایع ناشی از عوامل محیطی
سرطان های شغلی بیشتر در پوست ،ریه ها ،مثانه و خون بروز می کنند.
سرطان پوست
حدود هفتاد و پنج درصد سرطان های شغلی ،سرطان پوستی هستند .مواجهه طوالنی با
نور آفتاب ،در بروز س��رطان پوس��ت تاثیر دارد .سرطان های پوستی در بین كاركنان صنایع
گاز ،پاالیش��گاه های نف��ت ،تقطیر ،كوره ها ،صنایع فلزی ،رنگرزی ...یك خطر ش��غلی به
شمار می آید.
سرطان ریه
سرطان ریه ،یك خطر شغلی در صنایع گاز ،ذوب فلزات ،معادن (مواد پرتوزا مانند اورانیوم،
زغال سنگ) و نیز كارخانه های آسیاب كردن آرسنیك است به ویژه اینكه اگر كاركنان این
مراكز س��یگار هم بكشند ،به ش��دت بر احتمال ابتالی آنها به سرطان ریه افزوده می شود.
دیگر عوامل صنعتی كه موجب افزایش خطر بروز س��رطان ریه می شوند عبارتند از :پنبه
نسوز ،گرد و غبار مواد رادیو اكتیو و گاز رادون در كارگران معدن.
سرطان خون
در بین افرادی كه در برخی از صنایع شیمیایی كار می كنند سرطان های خون بیشتر دیده
می شود .مشاغلی كه در معرض خطر سرطان خون هستند ،عبارتند از :تهیه و استخراج و
پاالیش بنزول ها ،ساختن و به كاربردن رنگ ها ،لعاب ها ،مركب و مواد نگه دارنده ،كاركنان
كاغذ سازی و افرادی كه با پرتوهای رادیو اكتیو سرو كار دارند.
سرطان مثانه
اگر سرطان مثانه زود تشخیص داده شود ،درمان بیمار تا نود درصد قطعی و پایدار است.
صنایع پیوسته با سرطان مثانه عبارتند از :رنگ سازی و رنگ آمیزی (رنگ كردن پوست و
كاغذ) ،انواع رنگ ها ،كابل سازی ،الستیك سازی.
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برخی سرطان هایی که در اثر مواجهه در محیط های شغلی ایجاد می شوند و علل ایجاد
کننده آنها در جدول زیر آورده شده اند:
نوع ماده آسیب رسان

نوع سرطان

نوع صنایعی که از ماده آسیب رسان استفاده می کنند

آزبست

پرده جنب ،ریه

محصوالت آزبس��تی س��یمانی (ش��امل لولههای آزبس��ت
سیمانی ،ناودانی و صفحه های ایرانیت که در صنایع گوناگون
به کار میروند)
جامهه��ای نس��وز (مانند لباس ،جلیقه ،نمده��ا و دیگر مواد
نسوز)
کاغذهای آزبستی (از این نوع کاغذها به عنوان پوشش لولهها
و عایقهای الکتریکی استفاده میکنند)
مواد مالش��ی و حرارتی (مانند صفحه کالچ ،لنت ترمز ،انواع
واشر)
مواد پرکننده (در آسفالت ،رنگ شیمیایی ،کاشی ،پالستیک)

سیگار

ریه

هر نوع صنعت

سیلیس

ریه

شيشه س��ازي ،چيني س��ازي ،تولي��د فروس��يليس،
سراميك سازي ،توليد آجر ماسه آهكي ،ريخته گري ،توليد
سيليكات س��ديم ،توليد ديگر مواد سيليسي به عنوان نيمه
هادی در صنعت الکترونيک و توليد پشم شيشه

تولیدآلومینیوم

مثانه ،ریه،پوست

صنایع آلومینیوم سازی

تولید کک و گاز از زغال

ریه ،کلیه

معادن زغال سنگ و تولیدکننده زغال

ریخته گری آهن و فوالد

ریه

صنایع آهن و فوالد

رنگ های نقاشی

ریه ،لوسمی

صنایع تولید رنگ و مصرف کننده رنگ (مانند اتومبیل سازی)

آرسنیک

ریه ،لوسمی

کشاورزي و جنگل داري (در علف کش ها و حشره کش هاي
پنبه ،قه��وه و برنج) محافظ��ت از چ��وب ،افزودني خوراکي
براي محافظت از چاقي و جلوگيري از ابتال به بيماري ،مواد
ش��يميايي صنعتي ،خالص س��ازي الکتروليت در الکتروليز
روي ،صنايع شيشه ،عامل دانه ريز کننده و رنگبر

کروم

ریه ،پوست ،مثانه صنايع متالورژي ،ديرگداز و شيميايي
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نیتریت

خون

اسیدساز معدنی

حلق  ،ریه

روغن های معدنی

مثانه

رادون

ریه

روغ��ن های پایه معدنی(یا نفت��ی) از پاالیش برش روغنی در
پاالیشگاه روغن به دست می آیند و در ساخت قسمت عمده
روغن های موتور و صنعتی به کار می روند.

سیگار کشیدن غیر مستقیم :یک مخاطره شغلی
مواجهه با دود سیگار در محیط کار از جمله موارد مخاطرات شغلی برای
سرطان اس��ت .تعداد موارد مصرف س��یگار در محیط کار ،ابعاد فیزیکی
محیط ،تهویه هوا و س��ایر عوامل در این میزان مواجه مؤثر هس��تند .از
جمله خطرات «سیگار کشیدن غیر مستقیم» افزایش احتمال بیماری های
قلبی عروقی ،فشار خون ،آسم و سرطان است .مطالعات در آمریکا نشان
داده ک��ه 4 -7درص��د از مرگ های ناش��ی از بیماری ه��ای قلبی عروقی
مربوط به مواجهه افراد غیر سیگاری با دود سیگار در محیط کار است.
سیگار کشیدن غیر مستقیم توسط آژانس بین المللی پژوهش در سرطان
به عنوان یک عامل س��رطان زا در انسان شناخته ش��ده است .بررسی ها
نش��ان می دهد ک��ه مواجهه با دود س��یگار در محی��ط کار ،خطر ابتال به
سرطان را  20درصد افزایش می دهد.
برای مقابله با این عامل خطرناک برای سالمتی ،مانند سایر عوامل خطر
ش��غلی همچون س��ر و صدا و عوامل ش��یمیایی ،وضع و اجرای مقررات
سالمت و ایمنی شغلی ضروری است و در زمان بررسی و مدیریت عوامل
خطر الزم است آلودگی هوای محیط کار با دود سیگار را نیز درنظر گرفت.
برای جلوگیری از مواجهه افراد با دود س��یگار در محیط کار ،شیوه های
مختلف��ی وج��ود دارد .مؤثرترین روش پیش��گیری از «س��یگار کش��یدن
غیرمستقیم»  ،ممنوعیت مصرف دخانیات در محیط های کاری سربسته
اس��ت .روش ه��ای کنترلی دیگ��ر مانند در نظ��ر گرفتن ات��اق مخصوص
سیگارکشیدن ،تهویة هوا و نصب فیلتر اثربخشی کمتری دارند.
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راهکارهایی برای محافظت کارکنان از سرطان های شغلي
شناس��ايي افراد در معرض خطر مواجهه با عوامل س��رطان زا در محيط هاي كاري آسان
است و به دليل تمركز عوامل خطرساز در گروه هاي خاصي از كارگران ،پيشگيري مؤثرتر
است .اگر شما کارفرما و یا مدیر کارگاه یا کارخانه ای هستید ،به این نکات توجه کنید:
•محی��ط کار را به دس��تگاههای تهویه مناس��ب مجه��ز کنید .فعالیته��ای مکانیکی
مانند خردکردن ،اره کردن ،شکس��تن ،ترکاندن ،مته کردن و س��اییدن تولید گرد و غبار
میکنند .نصب دس��تگاههای تهویه و مکش قوی در سطح کارگاهها برای خروج گرد
و غبار ،ذرات فلزات ،بخارهای مواد سمی و نیز گازهای شیمیایی از درون محیط کار،
بس��یار سودمند هس��تند و یکی از راههای اساسی در پیشگیری از ابتالی کارکنان به
سرطانها ،به ویژه سرطان ریه است.
•تاسیس��ات و دستگاههای تهویه مطبوع در محیط کار را به طور منظم مورد بررسی
قرار دهید تا از مناسب بودن وضعیت آنها مطمئن شوید.
ط کار طبق روشهای ایمن و بهداشتی نظارت کنید.
•بر نظافت منظم و پیوسته محی 
•بر روی دس��تگاه هایی كه از روغن های معدنی و ش��یمیایی استفاده می كنند ،حفاظ
درنظر بگیرید .این كار ،موجب جلوگیری از پاشیده شدن این مواد به اطراف ،به ویژه
برروی بدن كاركنان شده و می تواند از آسیب های پوستی جلوگیری کند.
•اس��تفاده از موادی که مشكوك به سرطانی زایی هستند را كاهش دهید و موادی كه
زیان آور نیستند ،جانشین آنها سازید.
•با کارشناس��ان بهداش��ت صنعتی و ایمنی همکاری کنید .نظارت و بازرس��ی دقیق از
سوی كارشناسان برای جلوگیری از بروز سرطان ها بسیار مهم است .تهیه گزارش از
موارد مبتالیان به س��رطان در كاركنان مراكز صنعتی ،برای انجام اقدام های اساس��ی
پیشگیری و درمان هرچه سریع تر آنان ضروری است.
•برگزاری دورههای آموزش��ی ،به ویژه آشنایی با اصول بهداشت و راههای پیشگیری
از بروز س��رطانهای ش��غلی ،برای کارکنان ش��اغل در مراکز صنعتی الزم است .تمام
كاركناني كه در معرض خطر مواجهه با عوامل س��رطان زاي ش��غلي قرار دارند ،بايد
از اين خطر آگاه باش��ند و به آنها درمورد روش هاي مناس��ب حفاظت و ايمني شغلي
آموزش داده شود.
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توصیه هایی برای پیشگیری های فردی از بروز سرطان های شغلی
•در هنگام كار با مواد شیمیایی ،رعایت اصول بهداشت و ایمنی در محیط كار بسیار با
اهمیت است .دست ها ،صورت و لب های خود را به ویژه پیش از نوشیدن آشامیدنی
و غذاخوردن شستشو دهید.
•در مصرف مواد و حالل های فرار ش��یمیایی دقت کنید .الزم اس��ت اتاق ،تهویه کامل
داش��ته باش��د .در صورت امکان در محیط آزاد با حالل ه��ا کار کنید یا پنجرهها را باز
کنی��د .حاللها در رنگزداه��ا ،چربیزداه��ا ،رقیقکنندههای رنگ و م��وادی که برای
خشک شویی استفاده میشوند ،وجود دارند و با سرطان مرتبط هستند.
•از تم��اس با آفتکشها پرهیز کنید .ق��رار گرفتن در معرض آفتکشها عمدتاً از طریق
پوست صورت میگیرد .در صورت تماس ،باید به سرعت بدن را شستوشو داد.
•در زمان کار در مراكز صنعتی ،از وس��ایل محافظتی مانند پیش بند ،دس��تكش ،كاله،
لباس مخصوص به طوری كه تا مچ دس��ت پوشیده باشد ،كفش های ایمنی ،ماسک
و عینك برای محافظت از تابش نور خورش��ید و پرتوها و آلودگی محیطی اس��تفاده
كنید.
•اگر از كاركنان تاسیسات یا سكوهای نفتی هستید و در معرض نور مستقیم آفتاب كار
می كنید ،الزم اس��ت از لباس سبك و آستین دار و شلوار بلند استفاده كنید .در موارد
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مج��اورت طوالن��ی مدت با آفتاب ،حتما از كاله لب��ه دار و كرم های ضد آفتاب (با نظر
پزشك) استفاده نمایید.
•اگ��ر در محیط��ی کار میکنید ک��ه در آن در معرض تراکم باالی��ی از ذرات ریز ،الیاف و
گرد و غبار قرار دارید ،ماس��ک محافظ مناس��ب را روی بینی و دهان خود قرار دهید
و مطمئن ش��وید ماس��ک به طرز صحیح روی صورت شما قرار گرفته است و مانع از
دید شما نمیشود .ماسکهای ایمنی باید به خوبی بر روی صورت بنشینند و درز و
منفذی به بیرون نداش��ته باشند .استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسکها
و پوش��شهای ایمنی مخصوص ص��ورت میتواند تا حد زیادی از بروز س��رطان ریه
ممانعت نماید.
•ت��ا حد ممکن س��طوح کاری را ع��اری از گرد و غب��ار و مواد ش��یمیایی نگهدارید و از
روشهای تمیز کردن تر(مرطوب) استفاده نمایید تا گرد و غبار ایجاد نشود.
•دورههای آموزش��ی را جدی بگیرید .در این دوره ها بهداش��ت و راههای پیشگیری از
بروز بیماریها و آسیبها به خصوص سرطانهای شغلی آموزش داده می شود.
•برای معاینه های دوره ای پزشكی و ارزیابی وضعیت سالمت خود مراجعه کنید .هرگز
فراموش نشود که تشخیص و درمان هرچه زودتر سرطانها ،حایز اهمیت بسیار است
و انجام معاینههای دورهای منظم و پیوسته ،به خصوص معاینههای دستگاه تنفس
و تهیه گزارش از هرگونه آس��یب مشکوک ناشی از کار از سوی پزشک ،در پیشگیری
از بروز آنها بسیار مهم است..
•در صورت مش��اهده هرگون��ه برآمدگی یا زخمی كه بهبود نمی یاب��د ،به دنبال درمان
سریع آن باشید و هرچه سریع تر به پزشك مراجعه كنید.
•از برخورد غیرضروری با اشعه ایکس تا حد امکان پرهیز کنید.
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