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 Bulaşıcı meslek hastalılığı; görülen işin gereği olarak 
veya işyerinin özel koşulları etkisi ile oluşan ve 
enfeksiyonun labratuvar bulguları ile kanıtlandığı bir 
hastalıktır. 

 Salgın, bireyleri ve aileleri derinden etkilediği gibi 
ülkelerin ekonomilerine ve sosyal yapılarına da zarar 
vermektedir. 

 Dünya genelinde heryıl üçyüz yirmi bin çalışan meslek 
hastalıkları nedeni ile hayatını kaybetmektedir. 

 

 



Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 2003’te yapılan araştırmalarda hastane 
çalışanlarında Tbc insidansı genel populasyona göre üç kat 
daha fazla bulunmuştur.  
  H.Ü.T.F’de 2012’de yapılan araştırma görevlilerinin 
mesleksel riskleri konusunda bir araştırmada iğne batması 
ve kesici aletlerle yaralanma risklerinin  (% 50.3, %40.3)  
yüksek olduğu gözlenmiştir. 
  A.B.D’de eczane çalışanlarında yapılan bir araştırmada ise 
iğne batması yaralanma insidansının yüzbinde 0.6-3.62 
arasında bulunmuştur (NIOSH kaynaklarına göre). 

   

      İŞYERLERİNDE BULAŞICI HASTALIKLARLA  
             İLGİLİ DÜNYADA VE TÜRKİYEDE 
                          ARAŞTIRMALAR 



Avustralya’da işyeri kaynaklı bulaşıcı hastalıklarda 
Antraks, Lyssa virus enfeksiyonu, Brusellozis, 
Leptospirozis, Ornitozis ve Q ateşi daha çok 
rastlanmaktadır. 
A.B.D  Boston, Massachusets’de 2006’da bir finans şirketi  
çalışanları arasında 1000 den fazla kızamık vakası tespit 
edilmiştir. 
C.D.Cye  göre A.B..D de her yıl genel populasyonun % 5-
%20’ si gribal enfeksiyon geçirmektedir.Yılda iki 
yüzbinden fazla kişi hospitalize edilmekte ve otuz altı bin 
kişi hayatını kaybetmektedir. 
A.B.D. de 2004 Teksastaki bir hastanede çalışan hemşire 
bakmakla yükümlü olduğu 113 infanttan 11’ ine Bordetella 
enfeksiyonu bulaştırmıştır. 



1-Çalışanların işe giriş ve periodik    muayenelerinin yetersiz   
yapılması  
2-Düzenli bir kayıt sisteminin olmaması 
3-İşyeri kaynaklı bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri 
konusunda çalışanların gerekli eğitimi almaması 
4-Kişisel koruyucuların kullanılması ve hijyen eğitimi konusunda 
eksiklik (ellerin yıkanması ve eldiven kullanılması gibi)  
5-Aşılama ile ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmemesi  
6-Risk değerlendirmelerinin gereği gibi yapılmaması  
7- Risk değerlendirmesinden  sonra eksikliklerin giderilmemesi 
8-İşyerlerinde oluşabilecek salgınlara yönelik acil eylem planlarının 
olmaması 

       İŞYERLERİNDE BULAŞICI HASTALIKLARA  

                     YÖNELİK  SORUNLAR                                                                                             
 



       İŞYERİ HEKİMİNİN İŞYERLERİNDE BULAŞICI  
       HASTALIKLARLA MÜCADELEDE GÖREVLERİ 

 1-İşe giriş muayenelerini ve perodik muayenelerin meslek gruplarına göre 

sınıflandırılıp, yapılması, muayene kayıtlarının düzenli tutulması  

2-Muayene sonrası hastanın tedavisi, ilgili uzmana yönlendirilmesi,  

bulaşıcı hastaların izolasyonu, aşılama,  istirahat verilmesi                                                      

3-İşyerinde biolojik etkenlerin risk düzeylerinin belirlenmesi,  işyerinde 

biolojik etkenlere maruziyetin olduğu herhangi bir aktivitenin 

sorgulanması                                                                                 

4-Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ,  mevcut korunma  

yöntemlerinin  değerlendirilmesi ,  işveren tarafından risk azaltmaya 

yönelik önlemler alınması , farklı üretim yöntemlerinin denenmesi 

5-İşyerinde salgın durumlarında yürürlüğe girebilecek acil eylem 

planlarının hazırlanması 

6-Çalışanlara bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri ,  hijyen eğitimi 

 7-İşyerlerinde enfeksiyon bulaşma riski  yüksek olan bölümlerde iş 

güvenliği ve hijyen konusunda talimatnamelerin oluşturulması. Uyarıların 

kullanılması 



İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE GÖRE ( madde 
15): 
 İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatında belirlenen aralıklarla ve Ek-7 de verilen örneğe uygun olarak 
düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek 

 Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarını 
yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, işyeri ve eklentilerinin genel 
hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek 

 İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili 
mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak 

 Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerine ve işçilerine 
genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu 
korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek 

 Kantin, yemekhane, yatakhane kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve 
tuvaletlerin temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak 
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      BİLKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MERKEZLERİNDE  
     GÖRÜLEN (H1N1) VAKALARININ DAĞILIMI (2009) 
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