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İş ve Meslek Hastalıkları BD.



İş Sağlığı Sürveyans Sistemleri

• İş sağlığı surveyansı tanımlama ve raporlamadan öte bir kavramdır.

• Analiziyle işyerinde koruyucu önlem tasarlanabilen dinamik bir 
sistemdir.

• Epidemiyolojik, çalışan sağlığı ( sağlık gözetimi) ve çalışma ortamı 
sürveyansını da kapsar.



İş Kazası Bildirim Sistemleri-AB

• Avrupa Birliği üye devletlerde 2 tip iş kazası bildirim sistemi 
mevcuttur:

1) Sigorta kaynaklı sistemler

2) Ulusal yetkili kuruma işveren tarafından bildirim (Eurostat, 2001)

• İrlanda’da 2 numaralı sistem uygulanmaktadır.



İş Kazası Bildirim Sistemleri-AB

• Sigorta kaynaklı sistemlerde, veriler özel veya devlet sigortacıları 
tarafından toplanır. Bu sistemlerde raporlama başına verilen 
ekonomik teşvikler nedeniyle bildirim % 100’dür.

• İşveren tarafından bildirim zorunlu olan sistemlerde ise iş kazası 
bildirimi %30-50’dir. İrlanda’da ortalama bildirim oranı ise %38’dir.

• AB ülkelerinde uyumlu bir sistem kurmak adına European Statistics on 
Accidents at Work (ESAW) projesi hayata geçirilmiştir. (EC, 2001)



Meslek Hastalıkları Neden Az Bildiriliyor?

• Tanımlamada zorluk: Oluşan bir hastalığın meslekle ilişkisini kurmak klinik 
tecrübe ve teorik bilgi birikimi gerektirir. 

• Maruziyet: Bir işyerinde tehlikeli madde kullanılması çalışanın o maddeye 
maruz kalacağı anlamına gelmez. Etkilenim düzeyi herkeste farklı olabilir.

• Latens periyodun uzunluğu: Maruziyet ve hastalık başlangıcı arasındaki 
süre çok uzun olabilir.

• Kayıt saklanması: Eksik ve uygunsuz koşullarda.

• Birden fazla maruziyet: Çevre etkilenimi de hastalıkların oluşumunda etkili.

• Anamnez: Mesleki anamnez alınmıyor.

• Veri toplamada zorluk: Eksik veya hatalı bildirim.



Meslek Hastalıkları Bildirim Sistemleri-AB

• İş kazası bildirim sistemlerinde olduğu gibi sigorta kaynaklı bildirim 
olup olmaması bildirim düzeyinde belirleyici.

• Ekonomik teşvik veri toplanmasını arttırıyor.

• 15 AB ülkesinde yapılan bir anket çalışmasında meslek hastalıklarının 
az bildiriminin ilk üç nedeni olarak çalışanların farkındalık düzeyinde 
azlık, doktorların meslek hastalığı tanısı koymaması ve çalışanların işini 
kaybetme korkusu saptanmış (Eurogip, 2002a).

• İrlanda’da meslek hastalığı bildirim oranı 100.000 bin sigortalı kişide 
12’dir. Ancak Eurostat tarafından öngörülen rakamlar bundan %50-80 
daha fazladır (Eurogip, 2002a).



Meslek Hastalıkları Sınıflandırılması-AB

• AB’de üye 15 ülke tarafından geçekleştirilen EODS (European Occupational
Disease Statistics) projesinde 68 mesleki hastalık tanısının sadece 31’i tüm 
ülkelerin tanı listesinde mevcuttu.

• Bir ülkenin bile birkaç adet meslek hastalıkları listesi olabilir.

• Ulusal düzeyde kabul edilen tazminat almak amaçlı tanımlanmış meslek 
hastalıkları listesi bunlardan biridir (prescribed diseases).

• Şu anda İrlanda’da kullanılan listeler:

1. Tazminat için tanımlanmış meslek hastalıkları listesi (prescribed diseases)

2. ILO meslek hastalıkları listesi

3. EODS (European Occupational Disease Statistics) projesi için tanımlı liste



Tazminat amaçlı meslek hastalıkları listesi 
(prescribed diseases)

• İrlanda’da bu liste sistemi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından İş Kazası ve engellilik tazminat şemasıyla uygulanır.

• Vergisini PAYE (Pay As You Earn) ödeyen çalışan eğer listede olan 
herhangi bir hastalığa yakalanıp yine listede olan işte çalışıyorsa 
tazminat isteyebilir. 

• Ek olarak kişi bu hastalığından dolayı 3 günden fazla işe gelemeyecek 
halde olmalıdır.



Tazminat amaçlı meslek hastalıkları listesi 
(prescribed diseases)-İrlanda



Tazminat amaçlı meslek hastalıkları listesi 
(prescribed diseases)-İrlanda









Ulusal Yasal Düzenlemeler-İrlanda
1) Sosyal Refah Yasası: Meslek hastalıkları bildirimini denetleyen yasa 2005 
tarihli Sosyal Refah Yasasının 13. bölümünün 2.ci kısmında yer alır. 

• 2007’de aynı yasada yapılan revizyonla birlikte meslek hastalığı tanısı olan 
çalışanlarda listede belirtilmeyen mesleğe sahip olsa da tazminat alma 
hakkı verilmiştir.

• Çalışan tarafından istenen tazminat başvurusu işveren, doktor ve idare 
tarafından karara bağlanır.

2) İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası: İşte Sağlık, Güvenlik ve Refah Yasası (2005; 
Bölüm 1, Kısım 2) değişiklikle meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalık tanımı 
ve bu nedenlerle tazminat hakkı ilk defa yasada tanımlandı.



Uluslararası Sistemler-Olgu Örnekleri

• Avusturya: Anket, çoklu veri akışı ve hastalık kayıt sistemi hakim.

• Avusturya Sosyal Güvenlik Enstitüsü halk sağlığı sigortası, kaza 
sigortası ve emeklilik sigortasının ana çatısını oluşturur.

• İş kazası ve meslek hastalığı sigorta sistemi halkın %99’unu kapsar.

• Veri toplanması yasalarla sıkı bir şekilde denetlenir.

• Meslek hastalıkları kaza sigortası şirketinin doktoru tarafından 
bildirilirken hastalığa bağlı istirahat işveren tarafından bildirilir.



Uluslararası Sistemler-Olgu Örnekleri

• Almanya: Meslek hastalığı şüphesi bulunan hastalar doktor ,çalışan, 
işveren veya sağlık sigortacısı tarafından  kamu sigorta şirketine 
bildirilir.

• Yasa gereğince işveren ve doktor meslek hastalığını bildirmekle 
yükümlüdür.



Uluslararası Sistemler-Olgu Örnekleri

• Birleşik Krallık: Veri kaynaklarını: işgücü anketleri, işyeri güvenliği ve 
sağlığı anketleri, uzman doktorlar ve meslek hastalıkları 
uzmanlarından gelen veriler (THOR şeması), ölüm sertifikaları, vb. 
oluşturur.

• İşle ilişkili Hastalık anketi: Sağlık ve Güvenlik Dairesi [Health and 
Safety Executive (HSE)] tarafından yıllık olarak uygulanıp sonuçları 
yayınlanır.

• İşyeri sağlık ve güvenlik anketi: İşverene (cevap oranı %63) ve 
çalışanlara (cevap oranı %26) uygulanır.



Birleşik Krallık

• The Health and Occupation Reporting network (THOR) şeması: 

• 2002 yılında Sağlık ve Güvenlik Dairesi (HSE) tarafından kuruldu ve bu 
sayede ülkede meslek hastalığı insidansı ortaya konuldu.

• Bu şema işle ilişkili hastalık tanısı koyan klinisyenlerin raporlarını 
toplayan bir sistemdir. İrlanda’da uygulanmaktadır.

• Bu sistem tamamen uzmanların kendi istekleriyle bildirimine dayanır.



Birleşik Krallık

• Bu sistemin alt grupları: 

• İşle İlişkili ve mesleki akciğer hastalıklarının Sürveyansı [ Surveillance  of  Work-
Related  and  Occupational  Respiratory  Disease (SWORD)] (ie +)

• Konsültan dermatologlar tarafından mesleki cilt hastalıkları bildirimi Reporting  of  
occupational  skin  disease  by  consultant dermatologists (EPI-DERM) (ie+)

• Meslek hastalıkları uzmanlarının bildirimi [Occupational Physicians Reporting 
Activity (OPRA)] (ie+)

• THOR-GP Meslek hastalıkları sertifikasına sahip olan pratisyenlerin meslek 
hastalıkları bildirim sistemi

• Romatologlar için kas iskelet sistemi mesleki surveyans şeması Musculoskeletal  
Occupational  Surveillance  Scheme  for  rheumatologists (MOSS)

• Mesleki stres ve mental hastalıkların surveyansı [Surveillance of Occupational 
Stress and Mental Illness (SOSMI)]



İrlanda Cumhuriyeti

• Doktorun veri toplamadaki yeri iki şekilde olur; 

• 1) kişinin hastalık raporunu hazırlayarak, 

• 2) gönüllü klinisyen surveyans sistemine bildirerek.

• Meslek hastalıkları uzmanı asla işverene çalışanın hastalığı hakkında 
bilgi vermez. Sadece talep edilirse o işe uygun olup olmadığını bildirir.

• Mesleki kanser, asbestosis ve mezotelyoma ise tüm hekimler 
tarafından Sağlık ve Güvenlik Kurumuna (HSA) bildirimi zorunlu 
hastalıklardandır.



İrlanda Cumhuriyeti

• THOR şemasına ilk geçilen yıl olan 2005-2006 arasında 136 adet 
mesleki cilt hastalığı ve 32 adet mesleki akciğer hastalığı bildirildi.

• 14 dermatolog ve 12 göğüs hastalıkları uzmanı aktif olarak bildirim 
yaptı.

• Aynı dönemde, meslek hastalıkları uzmanları tarafından ise 13 mesleki 
kas-iskelet sistemi hastalığı ve 18 mesleki mental hastalık bildirdi 
(Turner et al, 2007).
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