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Konunun alt başlıkları  

 İşle ilgili hastalık tanımı 

 İşle ilgili hastalıkların tipleri 

 Korunma yöntemleri 

 Sağlık gözetiminde hekime düşen görevler  



Meslek hastalığı / İşle ilgili hastalık 

 Meslek Hastalıkları 
Meslek ile özel veya güçlü bir ilişkisi bulunur, genellikle 
yalnızca tek bir etmenden kaynaklanır ve bu özelliği ile 
tespit edilir  

 İşle ilgili hastalıklar 
Diğer risk faktörlerinin yanı sıra çalışma ortamındaki 
faktörler, karmaşık bir etiyolojisi olan bu tür hastalıkların 

gelişmesinde rol oynayabilir (örn. Kas iskelet sistemi 
hastalıkları, stres) 

 Çalışan nüfusu etkileyen hastalıklar 
İşle arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmamakla birlikte, 
sağlığa yönelik mesleki tehlikeler nedeniyle ağırlaşabilecek 
hastalıklar (örn. Diyabet, Hipertansiyon)  

(Kaynak: ILO, 1993) <http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170290> 



İşle ilgili hastalıklar 

 İşle ilgili hastalıklar:doğrudan iş yerinden 

kaynaklanmasa bile, işyerindeki faktörlerden 

etkilenir, hastalığın seyri değişir. 

 Meslek hastalıkları ise: ‘iş yerinden 

kaynaklanan ve işin seyri sırasında meydana 

gelen’ hastalıklardır. 

 
• Koroner kalp 

yetmezliği 

• HT arteriosklerosis 

• KOAH 

• Kronik karaciğer 
hastalığı 

• DM 

• Peptik ulser 

• Kronik nefropati 

• Kronik kan hastalıkları 

• Romatolojik hastalıklar 

• Psikiyatrik hastalıklar 



Meslek hastalığı / İşle ilgili hastalık 

İşle ilgili hastalık  

 İşyerinde birçok nedensel 

faktör var ve başka risk 

faktörleriyle birlikte rol 

oynuyorlar  

 Etyoloji kompleks  

 Doğrudan iş yerinden 

kaynaklanmasa bile, 

işyerindeki faktörlerden 

etkilenir,hastalığın seyri 

değişir  

 

Meslek hastalığı  

 iş yerinden kaynaklanan 

ve işin seyri sırasında 

meydana gelen 

hastalıklar  

 Meslekle spesifik veya 

güçlü ilişki var  

 Genellikle nedensel faktör 

tek  

 

 



Sigara 

Hiperkolesterolomi 

Hipertansiyon 

Obezite 

Koroner Kalp 

Hastalığı, 

Astım formaldehid 

karbondisülfür 

arsenik 

ÇALIŞMA 

(ASBEST) 
ASBESTOZİS 

Hastalığın 

oluşumunu 

gelişimini 

hızlandırıcı, 

kolaylaştırıcı etki 

Doğrudan 

nedensel etki 

Meslek Hastalığı 

İşle ilgili 

hastalıklar 



Avrupa’da İşle İlgili  
Ölümlerin Dağılımı 

 (ILO – EUROSTAT 2004) 



Hastalık izinleri 
Almanya 2002  



Avrupa’da İşle ilgili rahatsızlıklar 

LFS 1999  

Akciğer 

hastalıkları

8%

Kalp-damar 

hastalıkları

4%

Başağrıları,

göz sorunları

3%

İşitme 

sorunları

3%

Bulaşıcı 

hastalıklar

3%

Kas-iskelet 

sistemi 

hastalıkları

52%

Cilt sorunları

3%

Diğer

6%

Stres,

depresyon,

anksiyete

18%



İşle ilgili hastalıklar 

 Kalp damar hastalıkları (KDH), HT  

 İş stresi ve psikosomatik bozukluklar 

 Kas-iskelet sistemi hastalıkları  

 Peptik ülser  

Malignensiler 

 

 



 DSÖ’nün  verilerine göre 
2005’te oluşan 58 milyon 
ölümün %30’u KVH kaynaklı 

 

 2020’de bu rakamın %36’ya 
ulaşılması öngörülmekte 

 

 Avrupada KVH’lar tüm 
ölümlerin %49’undan sorumlu 

 

Kalp ve damar hastalıkları 



Epidemiyoloji 

 Ülkemizde, önümüzdeki 10 yılda koroner kalp hastası 

sayısının 2.8 milyondan 5.6 milyona ulaşması 

beklenmektedir 

 Koroner  arter hastası sayısının ülkemizde her yıl % 4.7 

oranında artacağı öngörülmektedir 

 KVH-Koroner arter hastalığı, beyin damar ve periferik 

arter hastalığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir 

numaralı mortalite ve morbidite nedenidir 

 



Aterosklerotik hastalıklar; 

 Koroner arter hastalığı  

 İnme  

 Periferik arter hastalığı  

 Anevrizma 

 

 *Bu hastalıklarla mücadelede tek bir risk 
faktörü değil, tüm risk faktörleri bir arada ele 

alınmalıdır 

birden fazla risk 
faktörünün birbiriyle 
etkileşerek ortaya 
çıkardığı patolojilerdir 



Koroner Kalp Hastalığının %80’indeki 

Etkenler 



Kardiyovasküler Korumanın Amacı 

Miyokard  infarktüsü, inme  ya da periferik arter 

hastalığı gibi aterosklerotik olayların sıklığını 

azaltmak 

 Yaşam kalitesini artırmak 

 Yaşam süresini uzatmak 

 



RİSK FAKTÖRLERİ 

GELENEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ 

 -HİPERTANSİYON 
 -DİYABET 
 -SİGARA 
 -HİPERKOLESTEROLEMİ 
 -YAŞ (erkek >45, kadın >55) 
 -CİNSİYET (erkek) 
 -AİLE ÖYKÜSÜ (1. derece akraba 
erkek<55, kadın<65) 
 -OBEZİTE 
 -FİZİKSEL İNAKTİVİTE 

-C-Reaktif protein 
 -LDL partikül boyutu 
 -Fibrinojen 
 -Mikroalbüminüri 
 -Lipoprotein(a) 
 -Homosistein 
 





KDH ve İşle ilgili hastalık risk etmenleri 



Kardiyovasküler etki 

Kardiyak aritmi 

 

 

Koroner arter hastalığı 

 

Hipertansiyon 

Miyokardiyal asfiksi 

 

Miyokard zedelenmesi, 
infarktüs 

 

Non-ateromatoz kalp hastalığı 

 

Periferik arteriel oklüzyon 

Etken 
Arsenik, kloroflorokarbon, 
organofosfat ve karbamat 
insektisidleri 

 

Karbondisülfid, karbonmonoksit,  

 

 

Karbonmonoksit, siyanid, hidrojen 
sülfid 

 

 

Antimon, arsenik, arsin, kobalt, 
kurşun 

 

Organik nitratlar(nitrogliserin, 
etilen glikol dinitrat) 

 

Arsenik, kadminyum, kurşun 



KDH için riskli meslekler 

 Pilotlar 

 Cerrahlar 

Muhasebeciler 

 Bankacılar  

 Borsacılar 

Gazeteciler 

 İş adamları  

… 

… 

 



İş stresi ve KDH 

 İş stresi, işle ilgili durumlar, süreçler ve diğer 

 çalışanlarla etkileşimin neden olduğu psikolojik ve 

 fizyolojik dengenin bozulması şeklinde 

tanımlanabilir. 

 Araştırmalar ,iş stresinin fizyolojik, endokrinolojik, 

immünolojik ve davranışsal değişiklikler yaparak, 

beynin temel rol oynadığı homeostatik 

mekanizmaları etkilediğini göstermektedir 

 

 



Vücudun strese cevabı 

 3 aşamada gerçekleşir: 

Tehlike durumuna hazır olma (Uyanık 

Olma, Alarm Aşaması)  

Direnme Aşaması  

Tükenme (Burn-out) Aşaması  



İş yaşamında stres yaratan faktörler  

 - İş yükü  

- İşin niteliği  

- Düşük ücret  

- Vardiyalı çalışma  

- Amirlerle çatışma  

- Görevin çeşitliliği ya da çok yönlülüğü  

- Monotonluk  

- Yetersiz kaynaklar  

- Meslektaşlarla çatışmalar  

 



Stres sonucunda 

Adrenalin ve kortizol salınır 

Sinir sistemi aktive olur 

Taşikardi 

Kan basıncı artar 

Solunum artar 

İmmün sistem baskılanır 



İş stresi 

 Kardiyovasküler olaylarda presipitan rol oynar 

 Sık sinirlilik hali KDH riskini artırır 

 Kronik anksiyete de iskemik kalp hastalığı ve ani ölüm 

riskini artırır. 

 Hafif mental stres, geçici miyokardiyal iskemiye yol 

açabilir. 

 Akut stres aritmi oluşumunda etkilidir 

 Kronik stres aterosklerotik süreci hızlandırır. 



İş stresi; 

 Çalışanlarda depresyon sıktır. 

 Depresyonla KDH sıkı ilişkilidir. 

 Kesitsel araştırmalarda depresyonu olanların 

%20’inde kalp hastalığı vardır. 

 Altta yatan koroner bir durum olmasa bile ağır 

akut stres spesifik olarak miyakordiyal 

disfonksiyona yol açar 



Vardiyalı çalışma ve KDH 

Beslenme bozuklukları 

Kolesterol yüksekliği 

Hipertansiyon 

Obezite 



Uyku bozuklukları ve KDH 

KDH OSA’nın en ciddi komplikasyonudur 

  Kalp yetersizligi  

  Sol/sağ ventrikül disfonksiyonu  

  Akut miyokard infarktüsü  

  Aritmiler  

  İnme  

  Sistemik ve pulmoner hipertansiyon  

 



 Uyku bölünmesi otonomik dengeyi ve 

hipotalano-hipofizer-adrenal aks üzerinden 

sirkadyen kortizol konsantrasyonlarını etkiler 

 Ayrıca metabolik sendrom, obezite ve insülin 

rezistansı ile ilişkilidir. 

 

Uyku bozuklukları ve KDH 



HT 

Geleneksel risk 

faktörleri 

*% 90’ı esansiyel  

Genetik yatkınlık  

 Beslenme- tuz, yağ  

Obezite  

 Fiziksel inaktivite  

 Sigara içimi  

 

İşle ilgili riskler 

 Kurşun  

 Kadmiyum  

 Karbondisülfür  

 İş stresi  

 Fiziksel aktivite 

düzeyi  

Gürültü  

 



Kişinin stres duyarlılığını etkileyen 

faktörler; 
 

 Kişilik yapısı 

 İş ve yaşam biçimi 

 Başetme mekanizmaları 

 Emosyonel denge 

Önceki deneyimler 

 Beklentiler 

Özgüven 



Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

İşle ilgili Hareket sistemi 
hastalıkları  

•İş ortamı-işin yapılış şekli  

•Düşük sıcaklık  

•Basınç  

•Yüksek güç uygulanması  

•Mekanik stres  

•İş temposu  

•Postür  

•Hareketin şiddeti  

•Vibrasyon  

 

 

Kişisel faktörler  

•Yaş  

•Cinsiyet  

•Şişmanlık  

•Travma ya da hastalık 
hikayesi  

•Vitamin eksikliği  

•Sigara  



Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

Predispozan durumlar  

Pozisyon  

Uzun süre ayakta çalışma  

Tekrarlanan hareketler  

Ağır kaldırma  

Zorlayıcı hareketler  

Tüm vücut vibrasyonu  

 



Bel ağrısı en sık 

 Kamyon şoförleri, hemşireler, malzeme 

denetleyicileri, ağır iş gücü gerektiren metal ve 

makine işçileri v.s.. 

 Yükün ağırlığı, kaldırma sıklığı, kaldırma 

pozisyonu ve kişinin sahip olduğu zayıf postüral 

biyomekanik başlıca nedenler 

 Ergonomik düzenleme önemli 

Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

          



Omuz Sıkışma Sendromu 

 Baş üstü kol aktivitesi gerektiren, omuzu iç 
rotasyona zorlayan, zor ve statik postür gerektiren 

aktiviteler ve vibrasyon.   

 Bitki işleme fabrikası çalışanları, elektrik tesisatçıları, 
inşaat ve tekstil işçileri v.s.  

 Tanı: Ayrıntılı iş anemnezi, muayene, görüntüleme 

(MRI) 

 Tedavi: Önleyici yaklaşımlar 

 

Kas-iskelet sistemi hastalıkları 



Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

Lateral Epikondilit 

 El bilek ekstansör kas tendonlarının lateral epikondile 
yapıştıkları yerde oluşan inflamasyon 

 Ön kol arka kısmında ağrı vardır.  

 El bileğinin tekrarlayıcı ekstansiyon/fleksiyon veya 
supinasyon/pronasyon hareketlerini gerektiren işlerde 
çalışanlarda sıktır 

 Et üreten fabrikalarda sosis yapan 

 ve et kesen işçilerde;  

 küçük parça toplama,  

 vida çevirme veya  

 çekiş kullanma gibi aktiviteler v.s 

 Tedavi: Tekrarlayan stresi önlemek 



Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

De Quervain Tenosinoviti 

Ön kol ekstansör yüzdeki tendonların 

tenosinovitidir 

 Ani ve tekrarlayıcı strese maruz kalan bireylerde 

sık görülür  

Özellikle radialden unlara doğru olan, 

tekrarlayıcı el bilek hareketleri gerektiren işlerde 

çalışanlarda sıktır 

Garsonlarda, terzilerde, makine 

teknisyenlerinde, hemşirelerde ve ev 

temizlikçilerinde görülür   

                                 



Omuz El Vibrasyon Sendromu 

 Vibrasyonun neden olduğu vasküler ve 
nöromusküler semptomlarla karakterizedir 

 Kriko, zincir testeresi, yüksek basınçlı hortum, çim 

kesme aleti, titreşimli testere kullanan kişiler v.s 

 Parmaklarında renk değişiklikleri, el ve el bileğinde 
ağrı ve hassasiyet, soğuk intoleransı, deride renk 

değişikliği (beyaz parmak) 

 Tedavi: vibrasyon maruziyetini  

 ortadan kaldırmak, eldiven v.s.    

Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

http://www.allianzrisk.com/wp-content/uploads/2009/09/titreayimmmm1.jpg


Diğer bozukluklar 

Karpal tünel sendromu 

Tetik parmak 

Ganglion kistleri 

Ulnar nöropati 

Torasik çıkış sendromu 

 

Kas-iskelet sistemi hastalıkları 



Peptik ülser  

Geleneksel risk faktörleri 

Ailesel yatkınlık  

 İlaçlar  

Sigara  

Hastalıklar  

Cerrahi  

Kişilik yapısı  

Helikobakter  

 



Peptik ülser 

İşle ilgili riskler 

Aşırı sorumluluk  

Düzensiz vardiya  

 İş stresi  

 İrritan gazlar; inhalasyonla alınıp 

balgamda eriyip yutularak  

 



İşle ilgili hastalıklar - Tanı 

İş ilişkisinin tanımlanması ve kurulması  

Farkındalık ve şüphe  

Meslek öyküsü  

 İş ilişkisini düşündüren semptomlar;  

Mesleğe başladıktan sonra ortaya çıkması  

Hafta sonu ve tatillerde düzelmesi  

İşe dönünce artması  

Objektif testler  

 



İşle ilgili hastalıklar - Tedavi 

*Maruziyetin kesilmesi  

  Daha fazla etkilenmeyi önlemek  

*Spesifik tedavi - varsa  

*Semptomatik tedavi  

  Genel destekleyici tedavi  

*Tıbbi rehabilitasyon  

*Mesleki rehabilitasyon  

 



T e ş e k k ü r l e r… 


