
  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده/  110
 

  Bضميمه 
 

  بيماريهاي مرتبط با آزبست
شود كه درهر سه بيماري خطرناك و كشنده مي مواجهه با آزبست بطور عمده موجب ايجاد

  .سه آنها دوره تاخير طوالني از مواجهه تا بروز بيماري وجود دارد
  
 آزبستوز 

يك اختالل برگشت ناپذير ريوي است كه از استنشاق الياف آزبست در يك دوره طوالني  
ان آزبستوز، بافت در بيمار. كندشود و حتي با توقف مواجهه با آزبست پيشرفت ميمي ايجاد

همزمان . سازدكند و بطور پيشرونده تنفس كردن را مشكل مياسكار، بافت ريه را سخت مي
با اختالل خونرساني در ريه، قلب بعلت اختالل 
. عملكرد ريه ها تحت فشار قرار مي گيرد

افزايش ضخامت آلوئولها و كيسه هاي هوايي 
شود كه به علت فيبرهاي آزبست ايجاد مي

اكسيد كربن را اشت اكسيژن و تبادل ديبرد
هرچه ميزان مواجهه بيشتر باشد  .دهدمي كاهش

شود و زمان احتمال ايجاد آزبستوز بيشتر مي
آمدن اين بيماري و بروز عالئم كوتاهتر بوجود

آزبستوز معموال در اثر مواجهات زياد . شودمي
اگرچه گزارشهايي . افتددر محيط كار اتفاق مي

شغلي با وز در افرادي كه بطور غيراز آزبست
مانند كساني كه در (اند آزبست مواجهه داشته

نيز ) كردندنزديكي كارخانه آزبست زندگي مي
  .وجود دارد
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 مزوتليوماي بدخيم 

اين كانسر معموال از اليه . اي رو به افزايش استاين كانسر كه قبال نادر بوده بطور فزاينده 
يا ) پريتوئن(تواند از اليه پوشاننده حفره شكم گيرد، ولي ميميمنشا ) پلور(خارجي ريه 

مزوتليوما آزبست  آورندهشايعترين عامل بوجود. بطور نادر از جاهاي ديگر نيز منشا بگيرد
مزوتليوما ممكن است در غياب آزبستوز و تنها در اثر مواجهه با مقادير ناچيز آزبست . است

اين بيماري كساني هستند كه به علت مواجهه محيطي با  بسياري از قربانيان. ايجاد شود
مزوتليوماي بدخيم بيماري خطرناكي است . آزبست به بيماري مرتبط با آزبست دچار شده اند

  .كه تاكنون درماني براي آن يافت نشده است
  
 
 كارسينوم برونش(سرطان ريه به علت آزبست( 

تواند به علت مواجهه اين سرطان مي 
حيطي با آزبست ايجاد شود و شغلي يا م

اين شايعترين نوع سرطان در افرادي 
يك . است كه با آزبست مواجهه دارند

افزايي بسيار قوي بين مصرف سيگار هم
و مواجهه با آزبست در بروز اين بيماري 

خطر كانسر ريه را براي  اگر. وجود دارد
فردي غيرسيگاري كه مواجهه شغلي با 

بگيريم، اين نظر  آزبست ندارد يك در
 5خطر براي كارگر آزبست غيرسيگاري 

است ولي خطر بروز سرطان ريه براي  10سيگاري كه با آزبست مواجهه ندارد  وبراي فرد
 .برابر است 55فرد سيگاري كه با آزبست هم مواجهه دارد 

  
 



  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده/  112
 

 Cضميمه 

  2004تا  1997واردات آزبست به تايلند طي سالهاي 
  

  به دالر آمريكاارزش وزن به كيلوگرم سال
1997  177123729  56879810  
1998  60092992  27020559  
1999  100423242  38466601  
2000  120563168  44614534  
2001  126515184  45758518  
2002  181348064  55004723  
2003  166483431  49362921  

2004 

  )ژوئن تا جوالي( 
106793735  29291799  

  
 در 2006در كنفرانس آزبست در جوالي سال  2و سريماني1 ودااطالعات فوق توسط ويچ

  .بانكوك ارائه شد
  
 

                                                 
1- Vichuda Lojananont 
2- Churairat Srimanee 
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  Dضميمه 
  تايلند –بانكوك  -2006كنگره آسيايي آزبست 

  :كني آزبست و بيماريهاي ناشي از آزبستبيانيه بانكوك براي ريشه
 جوالي 27و  26كنفرانس آسيايي توسط وزارت بهداشت و وزارت كار تايلند در تاريخ 

  .دربانكوك برگزار گرديد 2006
سيون يو كم ١المللي كار و سازمان بهداشت جهاني و انجمن منع مصرف آزبستسازمان بين

 300كنفرانس با حضور . ديگر حاميان برگزاري اين كنگره بودند ٢المللي سالمت شغليبين
-ر گرديد و شركتكشور آسيايي، افريقايي، اروپايي و آمريكاي شمالي برگزا 26كننده از شركت

المللي كارگران چوب گيرندگان، نمايندگان انجمن بينكنندگان شامل متخصصين، مديران و تصميم
  .و نمايندگان صنايع بودند ٣و ساختمان

  موارد مطرح شده در كنفرانس
o المللي كار در رابطه با آزبست شامل كنوانسيونهاي يادآوري مجدد مصوبات سازمان بين

 ، ايمني در استفاده از آزبست)139شماره ( لي كار در مورد كانسرهاي شغليالملسازمان بين
و ) 161شماره( ، خدمات سالمت شغلي)155شماره( ، سالمت شغلي و ايمني)162شماره (

 )81شماره( بازرسي كار

o  يادآوري مجدد استراتژي جهاني سازمان بهداشت جهاني مبني بر سالمت شغلي براي
 خصوص كنترل و پيشگيري از كانسر زمان بهداشت جهاني درسا 22/58حل همه و راه

o المللي كميسيون بين المللي سالمت شغلي براي گرفتن كدهاي اخالقي بين نظر در
متخصصان سالمت شغلي، و بحث در مورد وضعيت مواجهه با آزبست و مرگ و مير و عوارض 

و توجه ويژه به دستاوردهاي خصوص آزبست  مرتبط با آن در آسيا و مقايسه تجربه كشورها در
 . بين المللي در خصوص اپيدمي جهاني آزبست

                                                 
1 - IBAS 
2 - ICOH 
3 - BWI 
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ها، سازمانهاي تخصصي بهداشت عمومي و NGOالمللي و ها، سازمانهاي بينتوافق دولت
هاي مرتبط در خصوص آزبست شامل سالمت شغلي و ايمني، صنايع، مشاغل و ديگر مجموعه

 :باشداين موارد مي

  
 ستمنع كامل مصرف آزب

استخراج، فرآوري، مصرف و بازيابي و مصرف مجدد آزبست و محصوالت حاوي آزبست 
برداشت و دفع ضايعات آزبستي بايد تحت نظارت قوانين قرار . بايد در كليه كشورها منع گردد

  .گيرد و همراه با باالترين سطوح حفاظتي انجام شود
 

 حفاظت از كارگران و جامعه

گران در مقابل خطرات آزبست، پيشگيري اوليه بايد به عنوان براي حفاظت از سالمتي كار
هاي الزم در خصوص پيشگيري از مواجهه و دستورالعمل. نظر گرفته شود اصل و مبناي كار در

كني خطر مواجهه با آزبست بايد توسط سازمانهاي مسئول دولتي در سطح ملي طراحي و ريشه
  .اجرا گردد

كارگران در وهله اول برعهده كارفرمايان و توليدكنندگان  با وجود اينكه مسئوليت سالمتي
باشد و همچنين دولت مسئوليت سالمتي كارگران و جامعه را نيز برعهده دارد ولي تهيه آزبست مي

هاي كنترل خطرات آزبست بايد با همكاري و مشاركت افراد در معرض خطر انجام تدوين برنامه و
  .شود

  
  جايگزين هاي آزبست

خطرتري براي آزبست وجود دارد كه بايد در صنايع آزبست نهاي متعدد و بيجايگزي
المللي در مورد خواص اين جايگزينها و چگونگي دستيابي اطالعات بين. جايگزين اين ماده شوند

  .آوري و سازماندهي شودبه آنها بايد جمع
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  تبادل اطالعات
براي سالمتي افراد بايد  اطالعات دقيق و به روز شده در خصوص خطرات مصرف آزبست

آوري و ميان سازمانهاي دولتي، متخصصين سالمت شغلي و ايمني، گروههاي عالقمند، جمع
افزايش آگاهي در خصوص خطرات آزبست بايد به . هاي صنفي منتشر گرددكارفرمايان و اتحاديه

  .طور سيستماتيك انجام شود
  

  پيشگيري از انباشت آزبست
استاي حركت به سمت تكنولوژي بدون آزبست باشد و از انتقال تمام تالشها بايد در ر

المللي با استفاده از دولتها و سازمانهاي بين. تكنولوژي آزبست به ديگر كشورها اجتناب گردد
ابزارها و راهكارهاي خود و از طريق قوانين ملي مانند برنامه ملي كشوري در مورد آزبست بايد از 

ي آزبست به كشورهاي درحال صنعتي شدن يا تازه صنعتي شده انتقال محصوالت و تكنولوژ
  .جلوگيري نمايند

  
  مسئوليت اجتماعي شركتهاي چندمليتي

كشورهايي كه مصرف آزبست درآنها منع شده است  كه در -شركتهاي چند مليتي 
خصوص عدم  بايد قوانين جهاني در -حاوي آزبست دارند كارخانجات بزرگ توليد محصوالت

حلي براي آزبست موجود در والت جديد حاوي آزبست را رعايت كنند و راهمصرف محص
  .زيرساختهاي اين كشورها پيدا نمايند

  
 پرداخت غرامت عادالنه و درمان بيماريهاي مرتبط با آزبست مراقبت،

هاي تشخيص زودرس بيماريهاي مرتبط با آزبست و مراقبت از كارگران در معرض برنامه
هاي آنها بايد بطور خانوادهكارگران مبتال وغرامت. ح ملي سازماندهي شودسط مواجهه بايد در

بيماران بايد به امكانات تشخيصي و درماني دسترسي داشته . مناسب و بدون تاخير پرداخت گردد
تقويت بيماران و خانواده آنها بايد به عنوان . باشند و خدمات حمايتي الزم براي ايشان فراهم گردد

  .در نظر قرار گيرد يك اولويت
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 همكاريهاي بين المللي

مشاركت فعال . كني آزبست بايد تقويت گرددالمللي براي كنترل و ريشههمكاريهاي بين
هاي صنفي، سياستمداران، كارفرمايان و سازمانهاي كارفرما، بيماران آزبست، كارگران، اتحاديه

وههاي مرتبط يا عالقمند در كشورهاي محققان و دانشگاهيان، حقوقدانان و ديگر سازمانها و گر
اين . المللي الزم استصنعتي درحال توسعه و در نيمكره شمالي و جنوبي در اين همكاريهاي بين

-بانكهاي توسعه بين. ها بايد استراتژيهاي موفق خود را با يكديگر تبادل نمايندگروهها و شبكه

هاي جديد و مديريت زبست در پروژهبايد سياستهاي خود را جهت اجتناب از مصرف آ المللي
همچنين سياستهاي حمايتي براي توليد . اند به كارگيرندمحصوالت آزبست كه قبال وجود داشته

  .مواد جايگزين جهت اجرايي شدن منع مصرف آزبست در سطح ملي را در پيش گيرند
ترين اصول ساسياعنوان يكي ازبه. زندگي كنندودارند كه در محيطي سالم كارانسانها حق

  .بايد از تراژدي اپيدمي گسترده بيماريهاي مرتبط با آزبست پيشگيري شود حقوق بشر
  

 2006جوالي  27بانكوك 

 


