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COMUNICAT DE PRESĂ
Controlul punerii în aplicare a legislaţie de protecţie a
lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigeni

Cancerul este considerat principala cauză a deceselor legate de muncă în UE. Anual, în
UE28 se înregistrează, conform estimărilor ILO (International Labour Organization),
peste 100.000 decese provocate de cancerul profesional, ceea ce reprezintă 53% din
decesele determinate de accidentele de muncă şi de bolile profesionale împreună.
În România, aproximativ 50 de mii de oameni mor anual din cauza cancerului. Se
estimează că în anul 2011 s-au produs 4.233 de decese din cauza cancerului profesional.
Lucrătorii sunt expuși, zilnic, timp de mai mulţi ani, la niveluri ridicate de substanțe
cancerigene. Este important de menționat, că expunerea la substanțe cancerigene în
sine nu este, în general, singurul factor care contribuie la dezvoltarea cancerului la un
lucrător, contează modul în care acesta este expus, de exemplu, prin inhalare sau prin
contact cutanat, la ce concentraţii și pentru cât timp. De asemenea, moştenirea
genetică şi biologică a lucrătorului şi stilul său de viață pot contribui la dezvoltarea
cancerului.
În acest sens, Comunitatea europeană, politicieni, cercetători, sindicate ş.a., s-au
mobilizat să găsească mijloace adecvate de prevenire. Astfel, Comisia Europeană
consideră prevenirea bolilor profesionale o provocare a Cadrului strategic al UE privind
sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020. Au fost propuse, în anul 2016,
valori limită de expunere (VLE) pentru 13 agenţi cancerigeni şi la începutul acestui an,
pentru încă alte 6 substanţe cancerigene, dintr-o listă de agenţi identificaţi ca prioritari.
Parlamentul European solicită statelor membre să accelereze punerea în aplicare a
Regulamentului REACH, în special înlocuirea substanţelor chimice care provoacă cele
mai frecvente boli profesionale. De asemenea, a cerut inspecţiilor muncii să intensifice
iniţiativele de prevenire şi de educare care vizează creşterea gradului de sensibilizare a
cetăţenilor cu privire la normele şi la procedurile de sănătate şi securitate .
Instituţia noastră se alătură acestui demers, cu „armele” sale specifice: informaţii
pentru sensibilizarea şi conştientizarea actorilor prevenirii puse la dispoziţie pe site-ul
instituţiei şi inspecţii la locurile de muncă în care lucrătorii pot fi expuşi la agenţi
chimici cancerigeni. Informațiile pot fi accesate pe www.itmiasi.ro
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