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Arka plan  
 

Bildirim ve tanıma kriterleri, temin edilen istatistik veri ve yasal ve sosyal güvenlik bağlamı 
açısından, çeşitli Avrupa ülkelerindeki meslek hastalığı kayıtları önemli ölçüde birbirinden 
farklılık göstermektedir.   Bu nedenle, meslek hastalıklarına ilişkin rakamlar ülkeler arasında 
karşılaştırılabilir olmamakta ve hatta aynı ülke içinde bile güvenilir olarak görülmemektedir.  
Ancak, kayıtlar hala iş sağlığı ve güvenliği politikaları açısından önemli bir kaynaktır.  
 

Amaçlar 
 

Avrupa (AB) ülkelerindeki meslek hastalıkları ile ilgili kayıtları, önleyici politikalar için 
uygun bilgi sağlamalarına yönelik yeterlilikleri açısından değerlendirmek. 
 

Yöntemler  
 

Altı ülkedeki meslek hastalıklarına ait ulusal kayıtların irtibat sorumlularına, kayıtlarının 
hedefleri ve zaman içindeki eğilimleri izleme ve yeni riskler hakkında uyarıda bulunma 
süreçlerinin kalitesi üzerine bir anket gönderildi.  Daha sonra bir denetleyici her irtibat 
sorumlusunu ziyaret ederek tamamlanmış olan anketler üzerinde görüşme yaptı ve doğrulama 
amacıyla taslak halindeki bir inceleme raporunu irtibat sorumlusuna gönderdi.   Bundan sonra, 
iki eleştirmen doğrulanmış olan inceleme raporunu baz alarak bir kalite puanlama cetveli 
oluşturdu.  İnceleme sonuçları her irtibat sorumlusuna gönderilerek, kayıtların niteliğinin 
gelecekte iyileştirilmesi için bu inceleme aracının faydası hakkında değerlendirme yapmaları 
istendi.  
 

Bulgular Altı ülkenin değerlendirmesi yapılan kayıtlarının  amaçları, tazminat, istatistik temini, önleme 
ve araştırma idi.  Ortalama kalite, meslek hastalıklarını izleme açısından 10 üzerinden 3,2 (SD 
2,2) ve yeni  risklere karşı uyarıda bulunma açısından da 10 üzerinden 5,3 (SD 1,4) olarak 
derecelendirildi. Düşük puanların ana nedeni, hekimlerin yetersiz öğretim ve eğitimi ile 
bildirimde bulunan hekimlerin zayıf katılımı idi.  Altı irtibat sorumlusundan üçü (%50) 
incelemenin, önleme ile bağlantılı olarak, kayıtların niteliklerinin gelecekte iyileştirilmesine 
gerçekten katkıda bulunabileceğini kabul etti.    
 

Sonuçlar  
 

AB ülkelerindeki kayıtlar mevcut olan meslek hastalıklarını yeterli şekilde  izlememekte veya 
yeni vuku bulan  meslek hastalıkları konusunda yeterli düzeyde uyarıcı olmamaktadır.  
Bildirimde bulunan hekimlerin eğitim ve katılımının geliştirilmesi acil olarak gereklidir.  
 

Anahtar 
sözcükler 
 

Meslek hastalıkları; kayıtlar; kalite değerlendirmesi; önleyici politika. 
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Giriş 
 
Güçlü önleyici politikalara rağmen, meslek hastalıkları hala sıklıkla meydana gelmekte ve tüm dünyadaki 
ülkelerde büyük ölçüde mağduriyet ve ekonomik zarardan sorumlu olmaktadır [1-3].   Meslek hastalıklarının 
meydana gelmesiyle ilgili bilgiler önleyici politikaların zorunlu bir koşuludur.  Uluslararası Çalışma Örgütü 
Sözleşmesi C155 temel alınarak, tüm ülkeler politika yapıcılara bilgi sağlayabilecek kapasitede bir kayıt 
sistemini sağlamalıdır [4]. Meslek hastalıklarını izlemek için çok çeşitli sistemler kullanılmaktadır [5,6].  Ulusal 
kayıtların yanı sıra, çeşitli ülkeler ek programlar kullanmaktadır [7].  Çoğu ulusal kayıt, meslek hastalıklarının 
mali olarak tazmin edilmesine yönelik sistem bağlamı içinde oluşturulmuştur ve ülkenin sosyal sigorta 
sisteminin bir parçasıdır.   Aynı zamanda, bu tür sistemlerin, meslek hastalıklarının önlenmesi için politika 
oluşturmaya yönelik bilgi sağlaması da istenmektedir. 
 Çeşitli Avrupa (AB) ülkelerinin kayıtları, tanımlamalarda veya tanıya ait kılavuzlarda, bildirim ve tanıma 
kriterlerinde, ve yasal ve sosyal güvenlik bağlamında önemli ölçüde farklılık göstermektedir [8].  Bundan başka, 
ülkeler arasında  eksik raporlama düzeyinin değiştiği  sonucuna da  varılabilmektedir[9].  Bu farklılıklar 
nedeniyle, meslek hastalıkları konusundaki rakamsal veriler AB ülkeleri arasında karşılaştırılabilir durumda 
değildir.  Daha da ötesi, rakamsal veriler çoğu kez aynı ülke içinde bile güvenilir bulunmamaktadır [10].  
 Ulusal önleyici politikalara ilişkin olarak iki tür sonuç ayırt edilebilir: meslek hastalıklarının izlenmesinin 
sonucunda elde edilen bilgi ve yeni ortaya çıkan meslek hastalıklarına yönelik uyarı ile ortaya çıkan bilgi 
[5,11,12].  Politika önlemleri ile meslek hastalıklarının ve işten kaynaklanan bozuklukların azaltılmasına ilişkin 
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi için bu hastalıkları izleyebilmek zorunludur.  İzleme, 
meslek hastalıklarının net vaka tanımlamalarının ve onların tanısını koymak için geçerli bir yolun bulunduğunu  
önceden varsayar. Ayrıca, vakaları yakalama süreci ile verileri kaydetme sürecinin belirli kalite kriterlerini 
karşılaması gerekir [13].  Ülkeler arasında rakamsal verilerin karşılaştırılabilirliği için, meslek hastalıklarına 
ilişkin tanımlamaların ve kayıt yöntemlerinin  uyumlaştırılması gereklidir [8].   
 Diğer bir mesele, çalışma ortamına sürekli olarak yeni meslek hastalıklarını veya işten kaynaklanan olumsuz 
sağlık etkilerini tetikleyecek yeni ürünlerin, çalışma pratiklerinin ve organizasyonel  bağlamların giriş 
yapmasıdır [14]. .Yeni ortaya çıkan hastalıklar olduğunda, sağlık risklerinin hızla saptanması gereklidir ve bunu 
takiben tüm paydaşlara bilgi etkin bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Daha önceki bir çalışmada meslek 
hastalıklarının ulusal kayıtlarını değerlendirmek ve yeni meydana gelen meslek hastalıklarını takip etmek için 
bir inceleme aracı (ODIT) geliştirdik [15].  Araç, önleyici amaçlar doğrultusunda meslek hastalıklarının ulusal 
kayıtlarının kalitesini değerlendirmek ve akabinde iyileştirmek için tasarlandı.  
 Bu çalışmada altı AB ülkesinin ulusal kayıtlarını değerlendirdik.  Araştırma soruları (i) altı ülkede meslek 
hastalıkları kayıtlarının kalitesi nedir? ve (ii) önleyici politika ile bağlantılı olarak gelecekte kalitenin 
iyileştirilmesi için ODIT aracının yararı nedir?  
 
Yöntemler  
 
27 AB ülkesinin her birinde meslek hastalıklarının ulusal kayıtlarıyla uğraşan irtibat kurulacak kişileri seçtik ve 
onlara çalışmaya katılmaları için davet gönderdik.  İrtibat kurulacak kişiler ulusal kayıtları iyi biliyor 
olmalılardı.  Bu kişilerin çoğunluğu doğrudan bizim ağımızdan  belirlenirken, sınırlı bir bölümü ile de İş 
Güvenliği ve Sağlığı İdaresi web sitesi aracılığıyla temas kurulmuştur[6]. Altı AB ülkesindeki irtibat 
sorumluları çalışmada yer almayı kabul ettiler.  Çalışma sadece kayıtlar üzerine odaklandığından ve insanlar, 
tıbbi kayıtlar veya insan dokuları ile uğraşmadığından, bu çalışma için bir araştırma etik komitesinden etik onayı 
almak gerekli olmamıştır. 
 Söz konusu altı ülkede meslek hastalıklarına ait ulusal kayıtlar için incelemeleri Temmuz-Eylül 2007 
döneminde yürüttük.   Önce, irtibat sorumlularından (1) kendi kayıtlarının hedefleri ve (2) kayıt altına alma 
işleminin kalitesi üzerine bir anketi doldurmalarını  ve geri göndermelerini istedik.  Aynı zamanda 
kendilerinden konuyla ilgili arka plan bilgiyi de postalamalarını istedik.  Bir incelemeci her irtibat sorumlusunu 
ziyaret etti ve doldurulmuş olan anketi, arka plan belgeleri ve kayıtlarının web sayfasındaki bilgiler üzerinde 
görüştü [16-22].  Daha sonra, incelemeci irtibat sorumlusuna taslak halindeki inceleme raporunu gönderdi ve 
yorumda bulunması  ve doğrulamasını önerdi.  Gerekli olduğunda, incelemeci inceleme raporunu düzeltmek 
için yorumları dikkate aldı. 
 İkinci olarak, iki incelemeci (J.H.A.M.V. ve A.G.E.M.B.) ODIT aracını, doğrulanmış olan inceleme raporu 
baz alınarak kalite puanlamasında kullandı.  İki incelemecinin  bir mutabakat varamadığı durumda, karara 
varmak için üçüncü incelemeci (F.J.H.D.)’ye soruldu.   Puanlama rapora eklendi ve final rapor olarak irtibat 
sorumlusuna gönderildi.  Sonradan, irtibat sorumlularına,  aracın, önleme ile bağlantılı olarak, kayıtların 
gelecekteki kalitesinin iyileştirilmesine fiili olarak katkısı olabileceğine yönelik ifadeyi kabul edip etmediklerini 
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sorduk.  
 
 Meslek hastalıklarına ait kayıtların kalitesini değerlendirmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi toplamak amacıyla 
anketten yararlandık. Anket, kayıtların hedefi ve ODIT aracına göre kalitenin farklı yönleri üzerine soruları 
içeriyordu.  ODIT aracı, kayıtların  kalitesini değerlendirmek için bir göstergeler seti  ve kriterlerden 
oluşuyordu.  Göstergeler ve kriterler Ek 1’de (Occupational Medicine (Mesleki Tıp) çevrim içi adresinde 
tamamlayıcı veriler olarak mevcuttur) sunulmaktadır.  Bir gösterge için kriterler karşılanmışsa o göstergeye bir 
veya daha fazla puan verilmektedir.  Daha sonra izleme ve uyarma fonksiyonu için toplam kalite puanı 
(minimum 0 puan, maksimum 10 puan) hesaplanmaktadır.  Ek 2 (Occupational Medicine (Mesleki Tıp) çevrim 
içi adresinde tamamlayıcı veriler olarak mevcut), toplam kalite puanını hesaplamak amacıyla her bir gösterge 
için verilen puanı göstermektedir.  
 
 
Bulgular 
Çalışmaya Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Finlandiya ve Birleşik Krallık (BK) katılmıştır.  
Kayıtların adı, kayıtları sağlamaktan sorumlu kuruluşlar, kayıtların belirtilen amaçları, kayıtlara bildirim 
yapmakla yetkilendirilmiş kişiler ve onaylamadan sorumlu olan otorite Tablo 1’de sunulmaktadır.  
 Avusturya, Belçika ve Fransa’nın kayıtları meslek hastalıklarına yönelik tazminat sistemi ile doğrudan 
bağlantılıdır; bunların temel amaçları tazminat fonksiyonu için bilgi sağlamaktır.  Çek Cumhuriyeti ve 
Finlandiya’nın kayıtları ise tazminat sistemi ile ilişkili değildir ama tazminat için bildirimi yapılan vakalardan 
veri elde etmektedir.  
 THOR (Birleşik Krallık Sağlık ve Meslek Ağı) tazminat sistemi ile tamamen bağlantısızdır ve vakalar sadece 
araştırma amaçlı bildirilmektedir.  THOR, UK’nın resmi kayıt sistemi değildir ancak hükümet desteği ile 
sürdürülmektedir ve ulusal bazda bilgi vermektedir.  Bu kayıt sistemi, önleyici politikalar açısından meslek 
hastalıkları hakkında resmi kayıtlara göre daha fazla bilgi verdiğinden, inceleme için THOR’u seçmeye karar 
verdik.  THOR değişik kategorilerdeki meslek hastalıklarının kayıtlarından oluşmaktadır, örneğin deri 
hastalıkları için EPIDERM ve mesleki solunum hastalıkları için SWORD.  İşyeri hekimleri vakaları İşyeri 
Hekimleri Raporlama Faaliyeti programına rapor etmektedir.  Pratisyen hekimlerden seçilmiş bir grup, meslek 
hastalığı  vakalarını THOR-GP programına rapor etmektedir.  İlginç ve yeni vakalar tüm hekimler tarafından 
THOR-Extra‘ya rapor edilebilmektedir.  
 Kayıt işleminde üç ana adım görülebilir: vakaların bildirimi, onaylanması ve kaydı. Bir meslek hastalığının 
ilk bildirimi çoğunlukla bir hekim tarafından yapılmaktadır.   Bununla birlikte, tıbbi bir sertifika her zaman 
gerekmesine rağmen, tazminat sistemlerinde,  çalışan ve bazen işveren de inisiyatifi alabilmektedir. Onaylama, 
tazminat sistemleri kapsamında çalışan uzmanlaşmış ve yetkili hekimlerce yerine getirilmektedir.  Sadece 
THOR’‘da onaylama prosedürü bulunmamaktadır.  
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Tablo 1.  Altı AB ülkesinde meslek hastalıklarına ait kayıtların karakteristikleri 

 
AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Genel Kaza Sigortası Kurumu); CNAMTS, Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salarie´s; THOR, (Sağlık ve Meslek Rapor Ağı)  

 
 
 Tablo 2 ve 3 altı ülkenin izleme ve uyarı fonksiyonları açısından puanlarını göstermektedir.  
 0-10 arasındaki derecelendirmede, altı ülkenin izleme fonksiyonu açısından toplam kalite puanı 0-5 arasında 
(ortalama 3,2) ve uyarı fonksiyonu açısından 4 ila 7 arasında (ortalama 5,3) değişti. İzleme ve uyarının her ikisi 
açısından en düşük puan bildirimde bulunan hekimlerin katılımı oldu.  İzleme fonksiyonu açısından en iyi puan, 
kaydın kapsamı ( beş kayıt sistemi kriterleri karşıladı) iken, uyarı fonksiyonu açısından en iyi puan alan unsur 
bildirim formunun eksiksizliği (tüm altı kayıt sistemi kriterleri karşıladı) olmuştur.   
 İzleme fonksiyonu için altı ülkeden ikisi ilk göstergenin `bildirim formunun eksiksizliği´ kriterlerini 
karşıladı.   Bildirimden veri tabanında kaydetmeye kadarki süreçte kodlama momenti farklı olmasına rağmen, 
Belçika kayıtları hariç, tüm kayıtlarda istatistiklerinin sınıflandırması için ICD-10 (Uluslararası Standart Tanı 
Sınıflandırma, versiyon no. 10, 1990) kullanıımıştır.   Sadece Çek Cumhuriyeti maruziyet için AB kısa listesini 
kullanıyordu, Finlandiya’da ise maruziyet veri tabanına kaydedildikten sonra, AB uzun listesine göre  
kaydediliyordu. Nedensel bağlantının duyarlılığı ve olasılığı hiçbir kayıt sisteminde kaydedilmemektedir.  Uyarı 
fonksiyonu açısından, tüm altı ülke `bildirim formunun eksiksizliği´ göstergesine ilişkin kriterleri karşıladı.   

Ülke Kayıt adı Sorumlu kuruluş (adı ve web 
adresi) 

Kaydın 
belirtilen 
amaçları 

Bildirimde bulunan kişi  Onaylayan otorite 

Avusturya 
Statistik Berufskrankheiten 
(Meslek Hastalıkları 
İstatistikleri) 

AUVA  (Genel Zararlar 
Sigortası Enstitüsü; (http:// 
www.auva.at) 

Tazminat 
Önleme 
Araştırma 

Tüm hekimler AUVA  
İşverenler Çalışanlar 
 

AUVA 

Belçika 
Fonds voor de 
Beroepsziekten (Meslek 
Hastalıkları Fonu) 

Fonds voor de Beroepsziekten 
(Meslek Hastalıkları Fonu) 

Tazminat 
Önleme    

Tüm hekimler İşverenler 
Karşılıklı olma durumu 
(sağlık sigortası) 

Meslek Hastalıkları 
Fonu 

Çek 
Cumhuriyeti 

Narodni registr nemoci z 
povolani (Çek Ulusal 
Meslek Hastalıkları Kaydı) 

Statni Zdravotni ustav (Ulusal 
Halk Sağlığı Enstitüsü; http:// 
www.szu.cz) 

İstatistik 
Önleme 
Araştırma  

Meslek hastalıklarında 
uzman olanlar 

Meslek 
hastalıklarında 
yetkilendirilmiş 18 
merkez  

Finlandiya
  

Työperaisten sairauksien 
rekisteri (Fin Meslek 
Hastalıkları Kaydı)  

Työterveyslaitos  (Fin İş sağlığı 
Enstitüsü; http://www. 
occuphealth.fi) 

İstatistik 
Araştırma Tüm hekimler Sigorta şirketleri   

Fransa Regime General (Genel 
rejim)  

CNAMTS (Özel Sektördeki 
Çalışanlara yönelik Meslek 
Hastalıkları Sigortası için 
Ulusal Fon; http://www. 
risquesprofessionnels. ameli.fr) 

Tazminat 
İşverenler için 
primlerin 
saptanması 
Önleme  

Çalışanlar ve hekim   CNAMTS 

UK  THOR 

Manchester Üniversitesi İş ve 
Çevre Sağlığı Merkezi 
(http://www.medicine. 
manchester.ac.uk/oeh) 

İstatistik 
Araştırma 

Hekim grupları farklı 
programlara bildirimde 
bulunabilir. 

Uygulanamaz 
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 Beş ülke `kaydın  kapsamı´ göstergesine ilişkin kriteri karşıladı.  Fransa bu kriteri karşılayamadı, zira 
Regime General (Genel Rejim) sadece özel sektörü kapsıyordu, bu da Fransız çalışan nüfusunun takriben 
%60’ını oluşturuyordu.  
 İzleme fonksiyonu için, `bildirim için kılavuzlar ve kriterler´ göstergesine ilişkin kriter altı ülkeden üçünde 
yerine getirildi.  Altı ülkenin tamamında kılavuzlar veya kriterler mevcuttu, ancak, Belçika ve Finlandiya’da 
zihinsel sağlıkla ilgili bozukluklar için hiç rakamsal veri verilmemesine karşılık, sadece Belçika, Finlandiya ve 
UK’nın altı referans hastalığın hepsi için kılavuzları bulunuyordu.   Uyarı fonksiyonu açısından bu gösterge için 
kriter, sistemin tüm şüphelenilen vakaların rapor edilmesine açık olması idi ve Belçika, Finlandiya ve UK’deki 
durum buna uygundu.  
 Bildirimde bulunan hekimlerin öğrenim ve eğitimi´ kriteri sadece Belçika ve Çek Cumhuriyeti’nde 
karşılanıyordu.  Mesleki tıp uzmanlarının öğrenim ve eğitimi katılan ülkelerin tümünde yüksek seviyede idi.  
Uyarı fonksiyonu için, incelemeciler bu göstergeyi Finlandiya’da orta kalite olarak derecelendirdiler ve 
maksimum iki puandan birini verdiler.  
 Sadece Çek Cumhuriyeti izleme fonsiyonu açısından `bildirimde bulunan hekimin katılımı´ kriterini 
karşıladı.  Çek Cumhuriyeti’nde, kayıt sistemine rapor verenler meslek hastalıkları merkezlerindeki  
uzmanlardır. Uyarı fonksiyonu için, altı ülkenin hepsinde bildirimde bulunan hekimler grubunun katılım 
düzeyinde ciddi problemler olduğu belirtildi ve hiçbir ülke kriteri karşılamadı. 

Tablo 2. Altı ülkenin izleme fonksiyonu göstergelerine ilişkin puanları 
 
Gösterge AT BE CZ FR FI UK Ortalama puan 

(Maksimum 
puan) 

1. Bildirim formunun eksiksizliği  0 0 1 0 1 0 0,33 (1) 

a.Tanı  +   -  +  +  +   + 0,83 (1) 

b. Maruziyet  -  -  +  -  +  - 0,33 (1) 

c. Meslek  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 

d. Ekonomik sektör  +  +  +  +  + + 1,00 (1) 

f. Nedensel bağlantı olasılığı  -  -  -  -  -  - 0,00 (1) 

g. İşçinin yaşı  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 

h. İşçinin cinsiyeti  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 

2. Kaydın kapsamı  1 1 1 0 1 1 0,83 (1) 

3. Bildirim için kılavuzlar veya kriterler  0 1 1 0 0 0 0,50 (1) 

4. Öğrenim ve eğitim  0 1 1 0 0 0 0,33 (1) 

5. Bildirimde bulunan hekimlerin katılımı 
(0-2 aralığı) 

 0 0 2 0 0 0 0,33 (2) 

6. Kullanılan istatistik yöntemler 0 0 0 0 1 1 0,33 (1) 

9. İzleme bilgilerinin yayınlanması (0-3 
aralığı) 

0 0 0 0 1 2 0,50 (3) 

a. İnsidans oranı  -  -  -  -  -  + 0,17 (1) 
b. İlave bilgi  -  -  -  -  -  + 0,17 (1) 
c. İnsidans oranlarının geçerliliği   -  -  -  -  +  - 0,17 (1) 
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AT, Avusturya; BE, Belçika; CZ, Çek Cumhuriyeti; FR, Fransa; FI, Finlandiya.  `+´ veya `-´ alt öğeleri 
kriterlerin karşılandığını veya karşılanmadığını gösterir.  

Tablo 3. Altı ülkenin uyarı fonksiyonu göstergelerine ilişkin puanları 
 

Gösterge AT BE CZ FR FI UK Ortalama puan 
(Maksimum puan)  

1. Bildirim formunun eksiksizliği 1 1 1 1 1 1 1,00 (1) 

a. Tanı  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 
b. Maruziyet  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 
c. Meslek  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 
d. Ekonomik sektör  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 
e. Duyarlılık  -  -  -  -  -  - 0,00 (1) 
f. Nedensel bağlantı olasılığı  -  -  -  -  -  - 0,00 (1) 
g. İşçinin yaşı  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 
h. İşçinin cinsiyeti  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 
i. Diğer nedenler  +  +  +  +  +  + 1,00 (1) 

2. Kaydın kapsamı 1 1 1 0 1 1 0,83 (1) 
3. Bildirim için kılavuzlar veya kriterler 0 1 0 0 1 1 0,50 (1) 

4. Öğrenim ve eğitim 0 2 2 0 1 0 0,83 (2) 
(range 0–2)        

5. Bildirimde bulunan hekimlerin katılımı 
(0-2 aralığı) 

0 0 0 0 0 0 0,00 (2) 

7. Özel vakaların araştırılması  
(0-2 aralığı) 

2 2 0 2 2 0 1,33 (2) 

8. Uyarı bilgilerinin yayınlanması 1 0 1 1 1 1 0,83 (1) 
 Toplam kalite puanı 5 7 5 4 7 4 5,3 (+) 1,4 (10) 

AT, Avusturya; BE, Belçika; CZ, Çek Cumhuriyeti; FR, Fransa; FI, Finlandiya.  `+´ veya `-´ alt öğeleri kriterlerin 
karşılandığını veya karşılanmadığını gösterir.  

 
 
 İki ülke –Finlandiya ve UK-, yöntemleri açıklayan resmi bir belgeyi vererek, `kullanılan istatistik 
yöntem´göstergesini yerine getirmiş oldu.    
 Avusturya, Belçika, Fransa ve Finlandiya `özel vakaların araştırılması´ göstergesini karşıladı.  Bu ülkelerde, 
özel vakaların araştırılması için olanaklar mevcuttu.  
 Hiç bir ülke `izleme bilgisinin yayınlanması´ göstergesi için kriterlerin tamamını karşılamadı.  Toplam 
çalışan nüfus içinde altı referans meslek hastalığının tamamının insidans oranı sadece UK tarafından yerine 
getirildi.  `İnsidans oranlarının geçerliliğine' ilişkin kriter açısından, sadece Finlandiya ve Fransa 100/100.000 
çalışan-yıl değerinden yüksek bir insidans oranına sahipti.  Sadece Finlandiya ve UK insidans oranlarının 
geçerliliğine ilişkin hususları içeren raporları temin etti. 
 Belçika hariç diğer tüm ülkeler `uyarı bilgisinin yayınlanması´ göstergesine ilişkin kriteri yerine getirdi.  
 Altı irtibat sorumlusundan üçü (%50), incelemenin, önleme ile ilgili kayıt sisteminin kalitesinin 
geliştirilmesine fiilen katkıda bulunacağı yönündeki ifadeyi kabul etti.  Bir irtibat sorumlusu bu ifade ile aynı 
görüşte değildi ve ODIT puanlama yönteminin geliştirilmesi ve bilginin yaygınlaştırılmasına yönelik kriterlerin 
eklenmesi gerektiği düşüncesinde olmuştur.  İki irtibat sorumlusu söz konusu ifadeye ne katıldı ne de 
katılmadılar, ama ülkelerindeki meslek hastalıkları kayıt sisteminin, önleme için uygun olan politika bilgisini 
temin etmek için geliştirilmesi gerektiği yönündeki ifadeyi kabul ettiler. 
 
 
 
 

Toplam kalite puanı  1 3 5 0 5 5 3.2  (+) 2.2 (10) 
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Tartışma 
 
Bu çalışma, altı AB ülkesinde meslek hastalıklarının kayıt sistemlerini değerlendirdi ve altı ülkenin hepsinde 
izleme fonksiyonunun sınırlı kalitede olduğu ve uyarı fonksiyonunun dört ülkede zayıf olduğu yönünde bir 
sınıflandırma yaptı.  Finlandiya ve UK’de olduğu gibi- bir bilimsel amacı bulunan kayıtlar, kayıtları tazminat ile 
bağlantılı olan ülkelere kıyasla izleme fonksiyonu açısından daha iyi bulgular gösterdi. İzleme Fonksiyonunun 
yayınlanması altı ülkenin hepsinde eksikti ve ülkelerin dördünde istatistik yöntemlerin doğrulanması yoktu.  
Tüm kayıtlar uyarı bilgisini yayınlamayı amaçlıyordu ancak dikkat çeken vakaların takibi ve araştırılması daha 
iyileştirilebilirdi.  Bildirimde bulunan hekimlerin zayıf katılımı altı ülkenin tümünde bir sorundu, bu durumda 
bildirimde bulunan hekimlerin, meslek hastalıklarına ilişkin öğrenim ve eğitimleri geliştirilebilirdi.  Altı irtibat 
sorumlusundan üçü, incelemenin, kayıtların kalitesinin iyileştirilmesine fiilen katkıda bulunabileceğini kabul 
etti.   
 Bu çalışmanın güçlü yanı,önleme için uygun bilginin sağlanması için yeterliliği değerlendirmeye yönelik 
tutarlı bir  amaç doğrultusunda, altı ülkenin kayıtlarını [15] değerlendirmek için geçerli bir inceleme aracı 
kullanabilmemiz oldu.   Açık ve dikkatli bir prosedür izledik: inceleme iyi hazırlandı ve aynı incelemeci 
tarafından yerine getirildi, iritibat sorumluları taslak rapor üzerinde yorum yapma olanağına sahip oldu ve irtibat 
sorumlularından final raporu doğrulamalarını istedik.  
 Bu çalışmaya ait bir sınırlılık şu oldu: biz kayıtları değerlendirmek için teorik bir model kullandık, oysa ki 
kayıtların kalite standartlarını yükseltmekten kaçınılması  için pratik nedenler olabilirdi.   Örneğin, bazı kayıtlar 
veya programlar hastalıklar veya maruziyetler için kendi sınıflandırmalarını kullanıyordu.  Eğer bildirimde 
bulunan hekimler AB’nin maruziyetlere ilişkin kapsamlı sınıflandırmasına aşina değilse, bu durum daha basit 
bir sınıflandrıma kullanmak için bir neden olabilirdi.    
 Bir diğer sınırlılık, bazı göstergeler ile ilgili yeterli bilginin toplanmasının, incelemenin kapsamı dahilinde 
yapılandan daha ayrıntılı bir araştırmayı gerektirmesiydi.   ‘Kullanılan istatistik ölçütler’ ve ‘özel vakaların 
araştırılması’ göstergeleri ile ilgili olarak, sadece istatistik yöntemleri açıklayan belgelerin mevcut olup 
olmadığını ve irtibat sorumlusunun görüşüne göre, özel vakaları araştırmak için olanakların mevcut olup 
olmadığını değerlendirdik.  Kuşkusuz ki, gelecek adım, belgelerin kapsamı ve özel vakaların araştırılması nasıl 
yerine getirilmelidir konusu üzerine bir müzakere olabileceği için, şimdiki sadece kalitenin geliştirilmesi 
sürecinin başlangıç noktası sayılır.  
 Meslek hastalıklarının kayıtlarının karşılaştırılması çalışmaları daha önce de yapılmış olmasına rağmen, 
bunların çoğu, değişik ülkelerde rapor edilen insidansların farklılıkları üzerine odaklanmıştır.  For example, 
Nordman et al. Örneğin, Nordman ve diğerleri [23] Finlandiya, İsveç, UK, ABD ve Qubec’te mesleki astım ile 
ilgili raporlama sistemlerini karşılaştırdı.  Bu ülkeler arasında, muhtemelen çeşitli  mevzuatlardan kaynaklanan 
farklılıklara bağlı olarak, rapor edilen insidanslarda büyük farklılıklar buldular.  Blandin et al. Blandin ve 
diğerleri [8,9], onbeş ülkede kayıtlardaki insidansları karşılaştırdı ve bazı hastalıklar için benzer eğilimler, ama 
aynı zamanda resmi kayıtlardan güvenilir verileri çıkarmak zor olduğundan, önemli farklılıklar da buldu. Aynı 
zamanda toplumsal ve ekonomik etki üzerine verilerin çok az olduğu sonucuna da vardı.  Latza ve Bauer [25] 
Almanya’da mesleki astım ile ilgili rakamsal verileri diğer ülkelerin kayıtlarındaki rakamsal verilerle 
karşılaştırdı ve rapor edilen nedenler konusunda büyük farklılıklar buldu.  
 Buna karşılık, meslek hastalıklarının kayıtlarının kalitesi üzerine sadece birkaç çalışma yapıldı.  McDonald 
[26] işyeri hekimleri arasındaki bir araştırma temelinde bir denominatör (payda) tahmini yaptı.  İşyeri 
hekimlerinin büyük ölçekte eksik bildirimde bulunduğunu ve işyeri hekimine erişim açısından endüstriyel 
sektörler arasında büyük değişimler olduğunu buldu.  McNamee et al. McNamee ve diğerleri [27] raporlama 
davranışı konusundaki eğilimleri araştırdı.  Yazarlar, raportör davranışındaki değişimin, zaman içindeki 
eğilimlerin tahmin edilmesinde önemli bir husus olduğu sonucuna vardı ve gelecekteki gerçek eğilimlere ilişkin 
tahminleri geliştirebilmek için yeni istatistiksel yöntemler tavsiye ettiler.   Chen et al. Chen ve diğerleri [28] 
işten kaynaklanan kas iskelet bozukluklarının işle bağlantısının değerlendirilmesi hakkında hekimlerin 
kanaatleri üzerine çalışma yaptı ve bu konuda işyeri hekimleri ile romatologlar arasında güçlü bir mutabakat 
buldu.  Spreeuwers et al. Spreeuwers  ve diğerleri [29] işyeri hekimlerinin tanı ve raporlama kalitesini analiz 
ettiler.  Yazarlar tanı ve raporlamanın iyileştirilebileceği ve bilgi, öğrenim ve uygulamadaki araçlarla 
desteklenebileceği sonucuna vardı.   Bir kaydın kalitesini değerlendirmek için kapsamlı ve geçerli bir araca 
uygulanabilecek herhangi bir çalışma bulamadık.  
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 Altı ülkenin incelenmesi, daha iyi bir izleme ve uyarı bilgisi ile önleyici politikaların desteklenmesi için  
meslek hastalıklarının kayıtlarının kalitesinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.   Daha yoğun 
bir iletişim ve bildirimde bulunan hekimlerin kayıt sistemine dahil edilmesi ve muhtemelen eğitim, mali ödüller 
veya uygulamada destek gibi teşvikler yaratılarak bildirimde bulunan hekimlerin katılımı geliştirilebilir.  Katılan 
ülkelerin hepsinde meslek hastalıkları uzmanları için öğrenim ve eğitim yüksek seviyede idi, ancak diğer 
hekimler için meslek hastalıkları konusunda daha iyi bir öğrenime ihtiyaç vardı.   Kanıta dayalı kılavuzları 
geliştirmek ve bunları kullanmak için hekimleri eğitmek, meslek hastalıklarının rapor edilmesininin kalitesini 
iyileştirecektir.  Bunun ötesinde, her kayıt sistemi yayınlanan rakamsal verileri ve kullanılan istatistik 
yöntemleri açıklayan bir kalite belgesi geliştirmek üzere özendirilmelidir. Yeni vuku bulan meslek hastalıkları 
için uyarıda bulunma, yeni riskleri takip etmek ve sinyalleri doğrulamak için özel yöntemler geliştirmeyi 
gerektirir.  
 Bu çalışma kayıtların bulgularının işyerlerine ve iş güvenliği yetkililerine yaygınlaştırılmasını dikkate 
almamış olmasına rağmen, bu tür bir yaygınlaştırma önlemeye ilişkin bilginin etkin bir şekilde kullanılması için 
belirleyici niteliktedir.  
 İrdelenecek diğer bir husus kayıtların tazminat sistemleri ile bağlantısıdır.  Kayıtların ülkenin sosyal 
güvenlik sistemi kurallarına tabi olması ülkeler arasında kıyaslama yapmak yoluyla uluslararası değerlendirmeyi 
zorlaştırdığından, tazminat sistemlerine güçlü bir bağlantı dezavantaj olmaktadır.  Farklı ülkelerde, aynı bildirim 
formlarını ve tanı koyma ve rapor etme için aynı, kanıta dayalı kılavuzları ve aynı kalite standartlarını kullanan 
bildirim projelerini desteklemek istemeliyiz.   Ayrıca, rapor eden, harekete geçirilmiş bir grup hekimle 
yapılacak sürveyans programları  yönetmek açısından daha kolaydır ve ulusal çapta yapılan kayıtlardan daha iyi 
kalitede bulgular sağlar [30].   
 ODIT aracı pratikte kullanma ve bulguları tartışma yoluyla daha fazla geliştirilebilir.  Eksik raporlamanın 
düzeyini daha iyi kavramak için, sadece hekimlerin değil, aynı zamanda çalışanların ve işverenlerin bildirim 
davranışı ve meslek hastalıklarının tanısı ve raporlaması önündeki engeller üzerine daha ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çıkar Çatışması-İlişkisi  
Beyan edilmemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilit noktalar 
• Quality improvement of registries of occupational diseases is 

needed in order to support preventive policy with better 
information of trends and newly 

• Önleyici politikaları eğilimler ve yeni meydana gelen meslek 
hastalıklarına ait bilgi ile desteklemek için, meslek 
hastalıklarının kayıtlarının kalitesinin iyileştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.   

• Kanıta dayalı kılavuzları geliştirmek ve bunları kullanmak için 
hekimleri eğitmek, meslek hastalıklarının rapor edilmesinin 
kalitesini iyileştirecektir.  

• Yeni vuku bulan meslek hastalıkları için uyarıda bulunma, 
yeni riskleri takip etmek ve sinyalleri doğrulamak için özel 
yöntemler geliştirmeyi gerektirir.  
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