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İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı

• Üst ihtisas şeklinde
• 3 yıllık eğitim programı
• İç hastalıkları, göğüs hastalıkları, halk sağlığı
• Türkiye’de şu anda eğitim veren 5 program
• İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon, Dermatoloji, KBB, Biyokimya, 
Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Farmakoloji rotasyonları var. 

• Ayrıca Meslek Hastalıkları hastanesi, İşyeri hekimliği, 
ISGÜM.

• Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Üniversiteler, Eğitim 
Araştırma Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı, Çalışma 
Bakanlığı çalışma alanları.



Meslek Hastalığı bildirimi

• Meslek Hastalığı tanısına esas dosya hazırlamaya 
yetkili hastaneler

• Meslek Hastalıkları Hastaneleri

• Devlet Üniversite Hastaneleri

• Eğitim Araştırma Hastaneleri

• Yunus Emre Devlet Hastanesi-Eskişehir



Başhekimlik Öneriler

• Rapor hazırlama yetkisi

• Laboratuvar tetkikleri

• Sevkle giriş zorunluluğu

• Meslek hastalıkları provizyonu

• Sağlık kurulu

• Hastanenin ISG hizmetleri

• Dışarıya İSG hizmeti

• İşyeri ziyaretleri 

• Eğitim ve tanıtım faaliyetleri, Basın açıklaması

• ILO pnömokonyoz okuyuculuğu

• Sağlık otoriteleri ile görüşme

• ÇSGB otoriteleri ile görüşme

• Üniversite ilgili AD ile görüşme





Hizmetler

• Ayaktan hasta izlem 
(poliklinik)
• Geliş şekli

• İşyeri hekimi sevk
• Hastane içi/dışı uzman 

hekim sevki
• Bireysel başvuru
• Sağlık Kurulu sevki

• Yapılan değerlendirmeler
• Görüntüleme
• Kan tetkikleri
• SFT
• Odyometri

• Gereğinde konsültasyon

• Verilen Raporlar
• İşe uygunluk 

değerlendirmesi (İY 
hekimine)

• Engellilik kurul kararı
• Yetkilendirilmiş hastaneye 

sevk işlemi

• Tedavi uygulamaları

• Yatarak hasta izlem



İşe uygunluk rapor örnek

• İşe uygunluk açısından tarafımıza yönlendirilen çalışanın mevcut akciğer 
görüntüleme bulgularının spesifik bir etyoloji ile ilişkilendirilemediği ve 2014'ten 
2017'ye kadar akciğer grafi ve tomografileri ile yapılan takipte de bir hastalıktan 
ziyade sekel bulgular olduğu ve boyutlarında değişme ve ilerleme göstermediği 
izlendi. Hastanın 29.09.2017 tarihli Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan 
Toraks HRCT'sinde de interstisiyel akciğer hastalığına dair bir bulguya 
rastlanılmamıştır daha önceki nodüllerden de sadece bir tanesi görülmektedir.

• Hastanın şu anda çalıştığı birimde ikame (silika yerine çelik bilye), mühendislik 
(kapalı emiş sistemli kabin) ve kişisel koruyucu tedbirler (hava destekli tam vücut 
maskesi) kullandığı öğrenildi. Çalışanın bu şartlar altında toz maruziyeti sınır 
değerler altında kalacak şekilde yıllık PAAG ve SFT takibi ile izlenmek kaydıyla 
çalışmasında sakınca yoktur.

• Çalışma ortamında tozun maruziyet sınırlarını aştığı düşünülüyorsa işlem 
esnasında kabin içi toz ölçümü yapılması, koruyucu maskenin yetersiz kalması 
endişesi varsa maske içerisinden kişisel toz maruziyeti ölçümü yapılması önerilir

• Bu karar işyeri ortamı görülmeden, çalışan beyanı doğrultusunda yazılmıştır. 
6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince nihai karar işyeri hekimi 
tarafından verilecektir.



MH sevk örnek

• Hastanın … tarihli HRCT tetkiki «parankim içerisinde 
yaygın düşük yoğunlukta milimetrik boyutta 
sentrnodüler dansite artımı izlenmektedir» şeklinde 
raporlanmıştır. PAAG incelemesinde de her iki üst 
zonda nodüler dansite artımları dikkati 
çekmektedir. 10 yıl üzerinde silika maruziyeti
bulunan hasta silikozis öntanısıyla meslek 
hastalıkları bildirimi açısından yetkili hastaneye sevk 
edilmiştir.



Engellilik kurul örnek

• Hastanın … hastanesi tarafından … tarihli grade 2 
silikozis tanısı mevcuttur. Hastanın SFT incelemesi 
normal olarak saptanmıştır ancak Silikozis
hastalığında SFT ileri evrelere kadar 
korunabilmektedir. Hastada mevcut haliyle silikozis
hafif düzeyde olarak mevcuttur.



Ayırıcı tanı süreci örnek

• PMF/Malignite/Tbc?



Tedavi uygulamaları

• Şelasyon

• Ayaktan hasta reçetesi

• İşyeri reçetesi



Hasta listesi analiz

• 40 hasta (36 E, 4K)

• Yaş ort. 42 (23-57)
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

miks toz 34 61,8 61,8 61,8

ergonomik 5 9,1 9,1 70,9

gürültü 5 9,1 9,1 80

solvent 4 7,2 7,2 87,2

metal 3 5,4 5,4 92,6

kaynak 2 3,6 3,6 96,2

asbest 1 1,9 1,9 98,1

dizel eksoz 1 1,9 1,9 100

Total 55 100 100

maruziyet

 

Valid





Frequency Percent Valid Percent

z57.2 mesleki toza maruz kalma 16 20,0 20,0

j62.8 pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı 10 12,5 12,5

z57.8 mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma 9 11,3 11,3

z57.0 mesleki gürültüye maruz kalma 5 6,3 6,3

h90.3 sensörinöral işitme kaybı 1 1,3 1,3

I83.1 alt ekstremite variköz venleri 1 1,3 1,3

j44.9 KOAH 1 1,3 1,3

j45.0 astım 1 1,3 1,3

j61 Pnömokonyoz, asbest 1 1,3 1,3

J92.9 Plevral plak, asbest olmadan 1 1,3 1,3

m54.2 boyun ağrısı 1 1,3 1,3

m54.5 bel ağrısı 1 1,3 1,3

m77.1 lateral epikondilit 1 1,3 1,3

m79.10 myalji 1 1,3 1,3

r94.5 KCFT bozukluğu 1 1,3 1,3

s83.2 menisküs yırtığı 1 1,3 1,3

w42 gürültüye maruz kalma 1 1,3 1,3

z57.3 mesleki diğer hava kirlenmelerine maruz kalma 1 1,3 1,3

z57.5 endüstrilerde diğer mesleki toksik ajanlara maruz 

kalma

1 1,3 1,3

Total 80 100,0 100,0

Valid

 



Mevzuat 2. Basamak problemler

• Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
• Madde 5 “sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte 

kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak 
sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı 
meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve araştırma 
hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir”. 



Mevzuat 2. Basamak problemler

• 25 Mart 2017’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ 
• EK-2B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi dosyasında, 

• 9.E Meslek Hastalıkları Laboratuvar Tetkikleri Başlığı 
• Açıklama “Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile 

Kurumca sevk edilen hastalara devlet üniversite hastaneleri ve 
Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerince yapılması 
halinde faturalandırılır. (Tarama ve Kurumca yapılan sevkler hariç 
periyodik amaçlı yapılan işlemler faturalandırılmaz.)”

• Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu (520.052)
• Açıklama «Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile 

Kurumca sevk edilen hastalar için devlet üniversite hastanelerince 
faturalandırılır»



Görev tanımı belirsizlikleri

• İşyeri hekimi???

• İşyeri ziyaretleri

• İşe uygunluk raporları ve diğer İSG aktiviteleri

• Engellilik raporları



Tıbbi uygulamada zorluklar

• Toksikoloji laboratuvarı

• Medikal monitör

• SFT

• BPT

• Patch test (öz.e işyeri materyalleri)



SUT’a eklenebilecek maddeler

• ILO okuma
• Meslek anamnezi
• İşyeri ziyareti
• İşe uygunluk muayeneleri
• PEF takibi
• Prick/patch testler
• Mesleki sağlık riskleri eğitimi (kişiye ve işe özel)
• S/NS BP testleri
• Ağır metal şelasyon tedavisi
• …



İSG aktiviteleri

• İSG aktiviteleri
• İşe giriş muayeneleri
• Periyodik izlem
• İSG eğitimleri

• Kurum içi
• Hekimler
• Hemşireler
• Diğer sağlık çalışanları

• Kurum dışı
• Halk Sağlığı Müdürlüğü
• Aile hekimleri
• İşyeri hekimleri
• Diğer kurumlar



İSG Aktiviteleri

• İşe giriş muayeneleri
• 200’e yakın stajer hemşire ve yardımcı sağlık personelinin 

muayenesi

• Periyodik izlem
• Her bir birim için periyodik muayene kılavuzu hazırlanması

• Kalite Birimi aktiviteleri
• Çalışan aşılaması, olay bildirimleri

• İSG Eğitimleri
• Temizlik Personeli eğitimi (İSG)
• Hekim ve diğer sağlık çalışan eğitimi (İSG)
• Uzman hekimler meslek hastalıkları tanıtım



Kurum dışı aktiviteler

• Halk Sağlığı Müdürlüğü??
• MH Bildirim Sistemi

• Aile hekimleri farkındalık eğitimleri

• İşyeri hekimleri
• Tanışma (EBTO)

• EBTO eğitimler

• Sosyal Etkinlikler
• Çalışanların aktiviteleri



Eskişehir Sanayi

• Hava ikmal bakım merkezi

• TULOMSAŞ

• Eskişehir Şeker Fabrikası

• Eskişehir Çimento Fabrikası

• Eti Bisküvi Fabrikası

• Eti Makine

• Arçelik buzdolabı fabrikası

• Ford Motor Sanayi

• TUSAŞ uçak fabrikası (TEI)

• Paşabahçe Cam Fabrikası

• Seramik Fabrikaları (Toprak, Eczacıbaşı, Yurtbay)



















Bilimsel aktiviteler

• Hastane içi/dışı araştırmalar

• İşveren sendikası ile MH araştırma


