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22783465 تلفن

ــداد  ــال 2030 تع ــا س ــود ت ــی ش ــی م ــش بین پی
نیــروی کار در جهــان بــه 3.5 میلیــارد نفــر افزایــش 
مــی یابــد و ایــن فرصــت فــوق العــاده ای اســت کــه 
از محــل کار بــه عنــوان شــروعی بــرای پیشــگیری و 

ــود.  ــتفاده ش ــرطان اس ــگام س ــخیص زودهن تش
محل کار از تمام ابعاد می تواند سیاست ها و برنامه هایی را برای 
 ایجــاد انگیــزه کارکنــان در اتخاذ رفتارهای ســالم ایجــاد نماید.

ــات و  ــه اطالع ــاری از دود و ارائ ــط کار 100٪ ع ــاد محی ایج
ــی از  ــیگار یک ــرک س ــزار ت ــه اب ــی ب ــازی دسترس ــم س فراه
ــرای پیشــگیری  ــه هــای سیاســت موثــر در محــل کار ب نمون
ــام  ــیدن در تم ــیگار کش ــت س ــت - ممنوعی ــرطان اس از س
محیــط هــای کاری بســته مــی توانــد شــیوع مصــرف 
ســیگار را تــا 6 درصــد کاهــش دهــد. اقدامــات دیگــر 
ــج حمــل و  ــالم؛ تروی ــی س ــواد غذای ــه م ــد دسترســی ب مانن
ــاده روی و اســتفاده از  ــد پی ــه محــل کار )مانن ــال ب ــل فع نق
دوچرخــه( و افزایــش تحــرک در محــل کار بــه عنــوان مثــال، 
از طریــق اســتفاده از پلــه هــا، راه هــای موثــر بــرای حمایت از 
محیــط کار ســالم هســتند. برنامــه هــای تندرســتی در محــل 
کار همچنیــن مــی توانــد از طریــق راه هــای ارتباطاتــی بــرای 
ــانه  ــم و نش ــورد عالئ ــات درم ــتن اطالع ــتراک گذاش ــه اش ب
هــای ابتــال بــه برخــی ســرطان هــا باعــث ترویــج تشــخیص 
ــدگان  ــگام شــود و در جــای مناســب از شــرکت کنن زود هن
ــویق و  ــخیص زودرس تش ــری و تش ــای غربالگ ــه ه در برنام

ــد.  ــه عمــل آی حمایــت ب
محــل هــای کار نیــز بایــد سیاســت هایــی را بــرای جلوگیــری 

ــغلی ،  ــرطان زای ش ــل س ــرض عوام ــن در مع ــرار گرفت از ق
ماننــد آزبســت یــا ســایر ســرطان زا هــای محیــط کار تبییــن 

نماینــد.
ــرای ایجــاد  ــد در محــل کار ب ــی توانن ــان م کارفرمای
ــی  ــر زندگ ــالم در سراس ــادات س ــظ ع ــزه و حف انگی
ــام  ــری را انج ــات موث ــخص اقدام ــک ش ــره ی روزم

ــد. دهن
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