
АЗБЕСТ - ФАКТИТЕ
Азбестът се класифицира като канцероген от група 1 от МАИР, което означава, 
че се разглежда като доказан причинител на рак при хората. Вдишването на 
азбестови влакна може да предизвика хронични белодробни заболявания 
като рак на белия дроб, рак на обвивките на белите дробове и долната част 
на храносмилателния тракт, и азбестоза (сериозно болестно състояние на 
белия дроб, причиняващо прогресивен задух). Според Световната здравна 
организация приблизително половината от всички смъртни случаи, свързани 
с професионални ракови заболявания, са причинени от азбест.

Къде възникват рискове?

Опасността може да възникне при извършване на 
ремонти на автомобилни спирачки или съединители, 
при обновяване или разрушаване на сгради или 
кораби, както и по време на почистването след тези 
дейности. Основните отрасли, в които се среща 
експозиция, са корабостроенето и строителството. 
Изложените на работа работници са такива, които 
работят по реновиране на жилища, подови настилки, 
покриви или по различни видове механика в 
промишлеността. Други рискови професии са 
корабостроителни работници, пожарникари и 
работници в електроцентрали.

Повече за веществото

Азбестът е естествено срещано минерално влакно, 
широко използвано в сгради и строителни материали, 
машини, транспортни средства и потребителски 
продукти (преди да бъдат открити опасните му ефекти 
върху здравето). Азбестът е общ термин за естествени 
силикатни минерали с кристална структура и влакнест 
характер. Отделените азбестови влакна не могат да 
се видят или помиришат. Те се отделят във въздуха 
по време на дейности, които нарушават структурата 
на материали, съдържащи азбест. След това влакната 

могат да бъдат вдишани, без това да е известно на 
работещия и да се отложат или заседнат в белите 
дробове или в храносмилателния тракт. Европейският 
съюз забрани използването на азбест, както и 
добива, производството и преработката на азбестови 
продукти.

Какви симптоми могат да се проявят?

В продължение на много години азбестовите влакна, 
които се вдишват или поглъщат, могат да причинят 
генетични промени, които могат да доведат до рак, 
по-специално: мезотелиом от експозиция на азбест. 
Фактори, свързани с личния живот и навици (пушене, 
хроничен стрес, лоши хранителни навици и недобро 
общо здравословно състояние) могат да повлияят 
върху риска от развитие на рак след експозиция на 
азбест. Ранните симптоми на рак, свързан с азбеста, 
могат да бъдат задух, кашлица, болка в гърдите, 
проблеми с храносмилането и гадене.

Латентният период между експозицията и свързания с 
азбеста рак варира от 15 до 50 години в зависимост от 
вида на рака и факторите, свързани с начина на живот.

Какво можете да направите?

Извършвайте правилни измервания на експозицията 
и стриктно се придържайте към съществуващите 
разпоредби. Информирайте работниците за рисковете 
и превантивните мерки. Оценявайте риска дали 
работата ще генерира влакна във въздуха.
Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията чрез елиминиране или заместване, 
например като се опитвате да планирате работата 
така, че да не се нарушава структурата на материалите 
с азбест. Ако трябва да бъде нарушена, уверете се, 
че подходящото оборудване и работните техники се 
използват от обучени работници, за да се сведе до 
минимум експозицията и да се увеличи максимално 
ефективността на контрола. Уверете се, че се 
използват подходящите лични предпазни средства за 
дихателна и  цялостната защита.
Хората с анамнеза за експозиция на азбест трябва да 
търсят редовни здравни прегледи и да внимават за 
симптоми на рак.
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