
the heart of health and safety 



IOSH  
The Institution of Occupational Safety and Health 

 
 
O IOSH-u 

- Ustanovljen 1945; Royal Charter 2003 

 

- Mednarodni NGO status (ILO) 2006 

 

- Največja svetovna organizacija za VZD 

 

- Preko 50,000 članov v 120 državah 

 



IOSH kampanja ne izgubljajmo 
časa – izpostavljenost soncu  
 
 Luka Bratec 

 Predsednik komisije za sodelovanje z državnimi in 
mednarodnimi inštitucijami 

 DVILJ 

 

 



Kožni rak – Globalna ocena (WHO) 

 
Po celem svetu je kožni rak 
najpogostejši rak.  
 
2 do 3 milijoni  nemelanomskih 
kožnih rakov in 132.000 
melanomskih kožnih rakov se 
globalno pojavi vsako leto. 
 

 



Dejstva 

- Do 80% UV žarkov lahko prodre skozi oblake 

 

- 90% kožnih rakov se lahko prepreči, če se nadzira 
izpostavljenost UV žarkom 

 

- Če vas opeče sonce vsaki 2 leti samo enkrat, se 
tveganje za melanom lahko poveča za 3× 





IOSH-eva raziskava o z delom povezano izpostavljenostjo 
soncu v Veliki Britaniji – Imperial College London 

- Kožni rak ubije 60 delavcev letno 

 

- 1.500 novih primerov nemelanomskih 
kožnih rakov in 240 novih primerov 
malignih melanomov je povezanih z 
izpostavljenostjo soncu med delom 
vsako leto 

 

- Večina prizadetih je moških  

 

- Okoli 40% rakov zaradi malignih 
melanomov vključuje gradbene delavce     

 

 

 

 



IOSH-eva raziskava v VB o z delom povezani 
izpostavljenostjo soncu v gradbeni dejavnosti – 
Nottingham University  

- Ozaveščenost o tveganjih zaradi 
izpostavljenosti soncu je na splošno slaba 

 

- 59% gradbenih delavcev je prijavilo, da jih je 
opeklo sonce vsaj enkrat v preteklem letu  

 

- 40% jih je mislilo, da ni bilo nobene potrebe 
po nošenju zaščite pred soncem na oblačen 
dan  

 

- Oboji, delavci in vodstveni delavci zaščite 
zaradi izpostavljenosti soncu niso videli kot 
pomembne težave zaradi podnebja v VB  

 

 

 



Kdo je lahko ogrožen 

Nekaj primerov ljudi, ki so lahko 
izpostavljeni soncu: 

 

- gradbeni delavci 

- inženirji 

- kmetje in drugi podeželski delavci 

- policisti 

- aranžerji 

- poštarji 

- cestni in železniški delavci 

- komunalni delavci (smetarji, predelava 
odpadkov) 

- športniki 

- delavci v prometu in pobiralci parkirnin 

 



Sevanje sonca  

ULTRAVIJOLIČNA VIDNA INFRARDEČA 

valovna 
dolžina 



Prodiranje UV žarkov 

POJASNITEV  
UVA & UVB ŽARKOV 

Sloji  
kože 



Poškodbe tkiva DNK zaradi UV sevanja 



Sončne opekline in staranje 



UV indeks  



Fitzpatrick-ova skala za tip kože 

SLONOKOŠČENA BEŽ SVETLO RJAVA SREDNJE RJAVA TEMNO RJAVA ZELO TEMNO RJAVA 



Fitzpatrick-ova skala za tip kože 



Preventiva 

- Izogibanje soncu 

- Delo v senci 

- Izogibanje delu na prostem v opoldanskem času 

- Preverjanje UV indeksa 

- Pokrivanje s pokrivali 

- Nošenje sončnih očal 

- Rotacija delovnih mest 

- Odmori v senci 

- Nanašanje sončne kreme  

- Preverjanje kože  





Brezplačni praktični viri 



Zaveza za ukrepanje  

- Zaveza za ukrepanje pri izpostavljenosti 
karcinomom z uporabo 6 točkovnega načrta: 

1. Oceniti tveganje 

2. Razviti in izvesti preventivno strategijo 

3. Informirati vodstvene delavce 

4. Vključiti zaposlene 

5. Zahtevati enake standarde za dobavitelje v 
dobavni verigi 

6. Poročati o napredku 

 

Priključite se  100 napredno razmišljajočim 
podjetjem,   

ki so že podpisale zavezo. 



Podprite kampanjo  

- Zagotovite Izjavo in vaš logo  

- Dobite paket podpore  

- Širite besedo znotraj podjetja in nabavne verige 

- Pridružite se več kot 190 organizacijam in podjetjem … 



Učinek kampanje 



Spletna stran kampanje – 
www.notimetolose.org.uk 
 



Spletna stran kampanje – 
www.notimetolose.org.uk/slovenia 
 



 
  

Hvala 
 

campaigns@iosh.co.uk 
luka.bratec@zvd.si  
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