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می توانیم محیط کاری سالم بسازیم
پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال  2030تعــداد از قــرار گرفتــن در معــرض عوامــل ســرطان زای شــغلی ،
نیــروی کار در جهــان بــه  3.5میلیــارد نفــر افزایــش ماننــد آزبســت یــا ســایر ســرطان زا هــای محیــط کار تبییــن
مــی یابــد و ایــن فرصــت فــوق العــاده ای اســت کــه نماینــد.
از محــل کار بــه عنــوان شــروعی بــرای پیشــگیری و کارفرمایــان مــی تواننــد در محــل کار بــرای ایجــاد
تشــخیص زودهنــگام ســرطان اســتفاده شــود.
انگیــزه و حفــظ عــادات ســالم در سراســر زندگــی
محل کار از تمام ابعاد می تواند سیاست ها و برنامه هایی را برای روزمــره یــک شــخص اقدامــات موثــری را انجــام
ایجــاد انگیــزه کارکنــان در اتخاذ رفتارهای ســالم ایجــاد نماید .دهنــد.
ایجــاد محیــط کار  ٪100عــاری از دود و ارائــه اطالعــات و
فراهــم ســازی دسترســی بــه ابــزار تــرک ســیگار یکــی از
نمونــه هــای سیاســت موثــر در محــل کار بــرای پیشــگیری
از ســرطان اســت  -ممنوعیــت ســیگار کشــیدن در تمــام
محیــط هــای کاری بســته مــی توانــد شــیوع مصــرف
ســیگار را تــا  6درصــد کاهــش دهــد .اقدامــات دیگــر
ماننــد دسترســی بــه مــواد غذایــی ســالم؛ ترویــج حمــل و
نقــل فعــال بــه محــل کار (ماننــد پیــاده روی و اســتفاده از
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
بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات درمــورد عالئــم و نشــانه
هــای ابتــا بــه برخــی ســرطان هــا باعــث ترویــج تشــخیص
زود هنــگام شــود و در جــای مناســب از شــرکت کننــدگان
در برنامــه هــای غربالگــری و تشــخیص زودرس تشــویق و
حمایــت بــه عمــل آیــد.
محــل هــای کار نیــز بایــد سیاســت هایــی را بــرای جلوگیــری

تلفن 22783465
1. UICC, Bupa. (2014). Cancer – It’s everyone’s business. http://www.
iccpportal.org/cancer-its-everyones-business

6. UICC, Bupa (2015). Tackling breast cancer in the workplace. http://
www.iccp-portal.org/tackling-breastcancer-workplace

2. UICC, Bupa (2015). Less Smoking, Better Business. http:// www.
iccp-portal.org/less-smoking-better-business

7. International Labour Office. Safety in the Use of Asbestos. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107843.pdf

3. Global Smokefree Partnership. Smokefree-in-a-box. www.globalsmokefreepartnership.org
4. Eriksen M, Mackay J, Schluger N, et al. The Tobacco Atlas, 5th Edition, (2015). American Cancer Society, Atlanta.
5. NCD Alliance (2016). Realising the potential of workplaces to
prevent and control NCDs. https://ncdalliance.org/sites/default/files/
NCDs_%26_WorkplaceWellness_web.pdf

