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 Amaçlar:  
Bizler B.D madenciliğinde hastalık ve sağlık bozukluklarının rapor edilmesindeki tutarsızlıkları 
tanımlamakta, B. D. madenciliğindeki hastalık ve sağlık bozukluklarının olandan az rapor edildiğini 
saptamakta, ve B.D madenciliğinde 1983-2001 arası dönemdeki seçilmiş hastalık ve sağlık 
bozukluklarını özetlemekteyiz.  
 Metotlar:  
Bizler Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (MSHA) veri tabanındaki 1983-2001 yılları arası 
madencilik-kaynaklı hastalık ve sağlık bozuklukları bilgilerini özetlemekteyiz.  
 Sonuçlar:  
Hastalık ve Kontrol Merkezleri, Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü ve Maden İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği İdaresi tarafından toplanan çeşitli bilgilerde uyumsuzluklar mevcuttur. Bir 
çalışanın işini, sağlık sigortasını, veya iş ile ilgili faydaları kaybetme korkusunun dahil olduğu birçok 
faktör BD madencilik endüstrisinde hastalık ve sağlık bozuklukları bilgisinin olandan daha az rapor 
edilmesine katkıda bulunmaktadır.  
 Sonuçlar:  
1997’den beri, hem madencilikte istihdam edilen işçi sayısı hem de hastalık ve sağlık bozukluk 
oranları azalmıştır; yine de, en yüksek madencilik hastalık ve sağlık bozuklukları oranı kömür işçisi 
pnömokonyozu ve işitme kaybı olmaya devam etmektedir. 
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 Madenciler yakıtlar, reaktifler, solventler, deterjanlar, kimyasallar, kömür tozu, silika tozu, dizel 
partikül madde (DPM), asbest, gürültü, kaynak dumanı, zehirli bitkiler, trona tozu, ve metal 
tozunun dahil olduğu fakat bunlarla sınırlı kalmayan çeşitli potansiyel zehirli veya zararlı madde 
yada etkene maruz kalmaktadır. Hastalık ve sağlık bozuklukları maruziyetleri kronik ya da akut 
olarak sınıflandırılabilirler.  

 Şiddetli veya hızlandırılmış bir hastalık veya sağlık bozukluğu kısa süreli bir zaman içinde 
gelişmektedir ve doğası bakımından ciddi bir durumdur, bu, yüksek yoğunlukta kısa süreli bir 
maruziyettir. 1 Kronik bir hastalık veya sağlık bozukluğu uzun bir zaman zarfında gelişmektedir ve 
genellikle düşük yoğunluktadır.1 B.D. Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi “kronik” olma halini 3 ay 
veya daha fazla süren bir durum olarak tanımlamıştır.1 Bir meslek hastalığı veya sağlık 
bozukluğuna yakalanma süreci yavaş olabilmektedir (örn. aylar veya yıllar), ve madenciler zehirli 
veya zararlı etkenlere yıllarca maruz kalabilmekte ve hiçbir maruziyet etkisi 
göstermeyebilmektedir. 

 
  Bu makalenin amaçları için, hastalık ve sağlık bozukluğu “işçilerin madenci olarak istihdam 

edildiği sürede ve madencilik faaliyetlerinin sebep olabileceği herhangi bir hastalık veya sağlık 
bozukluğuna yakalanması” olarak tanımlanmıştır. Bu makalede tartışılan belirli madencilik hastalık 
ve sağlık bozuklukları başlıkları kömür işçisi pnömokonyozu (CWP), silikozis (kuvars tozu 
hastalığı), DPM’nin sebep olduğu akciğer bozuklukları, asbest hastalığı, işitme kaybı ya da 
bozulması, kurşun ve kaynak dumanı maruziyetinden kaynaklanan fiziksel bozukluklar ve cilt 
iltihabı/cilt bozukluklarını içermektedir.  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (MSHA) veri 
tabanından alınan 1983-2001 arası verileri hastalık ve sağlık bozukluklarının çerçevesinin 
belirlenmesinde kullanılmıştır. 

 
  Zehirli bir maddenin (gaz, sıvı, katı veya buhar) bir madenci üzerinde zararlı bir etki yaratması 

için, madenci zararlı maddeye maruz kalmalıdır. Madenci vücudundaki giriş noktaları; solunum, cilt 
emilimi, gözler, mukoza zarları; yutma; veya kulaklardır. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
TABLO 1 
Etkene göre veri toplama kategorileri 

 
 NIOSH CDC MSHA 
Akciğer bozuklukları    

Meslek Akciğer Bozuklukları X   
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)  X  
Akciğer toz hastalıkları   X 
Kömür işçisi pnömokonyozu (CWP)  X X 
Asbest Hastalığı  X X 
Silikozis (kuvars tozu hastalığı)  X X 
Bisinozis  X  
Astım  X  
Toksik ajanların neden olduğu solunum yolu rahatsızlıkları  X X 

Tekrar eden hareketler 
 

   
Karpal tünel sendromu   X  
Tendonit   X  
Tekrarlayan travma ile birlikte bozukluklar  
 

  X 
Diğer 
 
 

   
Nörotoksik rahatsızlıklar X   
Gürültüden kaynaklanan işitme kaybı (NIHL) X X 
Dermatolojik şartlar X X X 

Psikolojik bozukluklar X X  
Ciddi mesleki travmatik yaralanmalar X   
Ürüme bozuklukları X   
Zehirlenme  X X 
Zehirli etkenlerden ziyade fiziksel etkenlerin sebep olduğu bozukluklar   X 
Malignant plevral neoplazm  X  
Mesleki kalp ve damar hastalıkları X   

Kurşun Toksisitesi  X  
Haşere ve böcek ilaçları toksisitesi  X  
Hepatit B  X  

Hepatit C  X  
AIDS  X  

NIOSH (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)  
CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) 
 



 
 

Şekil 1. Madencilik endüstrisinde hastalık ve sağlık bozuklukları 
 
Veri Toplama 
 
 Sağlık bozukluklarının rapor edilmesinde bunların doğruluğu üzerine birçok kısıtlama 
mevcuttur.  Hastalık veya sağlık bozukluklarını neyin oluşturduğunun tanımlanması bazen kafa 
karıştırıcı olabilmektedir ve sıklıkla veriyi hangi kurumun rapor ettiğine bağlıdır. Tablo 1 Hastalık 
Kontrol ve Korunma Merkezlerinin (CDC), Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), ve 
MSHA’nın veritabanlarındaki hastalık ve sağlık bozukluklarını kategorize etmede kullandıkları farklı 
yolları özetlemektedir. Bu üç kurumun hepsi madenciliği bir meslek kategorisi olarak listelemektedir. 
 Her bir kurumda mevcut olan verilerin kıyaslanması (Tablo 1) zordur. Örneğin, eğer 
araştırmacılar her bir veri setinde mevcut olan bilgilerden üreme bozukluklarını incelemek isterlerse, 
üreme bozukluklarını listeleyen tek kurum NIOSH’dır. Diğer bir örnek sadece CDC’lerin veri setinde 
bulunan kurşun toksisitesidir.  Dolayısıyla, çeşitli kurumların kullandığı birçok sayıda farklı değişken 
ile, araştırmacılar için BD madenciliğindeki hastalık ve sağlık bozukluklarının net bir resmini görmek 
neredeyse imkansızdır.  
 
Mevcut olandan daha az rapor edilme 
 
 Madencilik endüstrisindeki hastalık ve sağlık bozukluklarının anlaşılmasında mevcut olandan 
daha az rapor edilme en ciddi problemlerden biridir. Karr “Meslek sağlığı ve Güvenliği İdaresi 
(OSHA) veya herhangi diğer biri için işyerinde sağlık tehlikelerinin ne zaman sağlık bozukluğuna 
sebep olacağını fark etmenin zor olduğunu çünkü genellikle hastalığın gelişmesi için çok uzun bir 
zaman geçmesi gerektiğini” onaylamıştır.2 Dolayısıyla, böyle tehlikelerden dolayı kanser ve diğer 
ölümler, çalışma yeri yaralanmalarından belirgin bir şekilde daha fazla olmalarına rağmen, belirsiz 
bir alanda yer almaktadır. Şekil 1 rapor edilmiş ve edilmemiş hastalık ve sağlık bozuklukları 
arasındaki ilişkiyi anlatmakta ve problemin büyüklüğünü göstermektedir.3 
 İlk mevcut olandan az rapor edilme vakasında, bir sağlık durumu bozukluğu iş ile alakalı olarak 
onaylanmıştır.  Bir madenci hastalık veya sağlık bozukluklarından haberdardır fakat işini, sağlık 
sigortasını, veya iş ile ilgili diğer faydaları kaybetme korkusunda dolayı durumu rapor etmekten 
çekinebilmektedir.  Dolayısıyla hastalık veya sağlık bozuklukları rapor edilmemiştir. İkinci vakada, 
tıbbi yardım alınmış, fakat ne uzman hekim ne de madenci hastalığı iş ortamı ile 
ilişkilendirmemektedir. Tekrar, hastalık veya sağlık bozuklukları rapor edilmemiştir. Üçüncü vakada, 
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görülmüş 
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madencide bir hastalığın belirtileri mevcuttur, fakat herhangi bir tıbbi yardım istenmemiştir ve 
hastalık veya sağlık bozuklukları rapor edilmemiştir. Bu yine kişinin işini, sağlık sigortasını vb. 
kaybetme korkusundan olabilmektedir. Dördüncü, bir madenci bir hastalıktan etkilenmiş 
olabilmektedir ancak hastalığın hiçbir belirtisine sahip değildir. Son olarak, MSHA tarafından 
toplanan yegane hastalık ve sağlık bozuklukları verileri hastalık ve sağlık bozuklukları görüldüğü 
zaman çalışmakta olan işçilerden alınmıştır.  İşlerinden emekli olan veya ayrılan ve sonradan iş ile 
ilgili hastalık veya sağlık bozuklukları gelişen işçilerden gelen hastalık veya sağlık bozuklukları 
verileri nadiren rapor edilecektir. Kısaca, hali hazırda mevcut kısıtlı hastalık ve sağlık bozuklukları 
verileriyle bile, gerçekten madenciliğin sebep olduğu hastalık ve sağlık bozukluklarına sahip madenci 
sayısının rapor edilenden belirgin bir şekilde daha fazla olması olasıdır (Karr’ın çalışmasına 
dayanmaktadır).  
 
Hastalık ve Sağlık Bozuklukları Oranları 
 
 Madencilik endüstrisinde istihdam edilmiş madencilerin toplam sayısı (yer altı ve yüzey metal ve 
metal dışı) Şekil 2’de gösterilmiştir. 1984’den beri, bazı yıllarda marjinal bir artış gerçekleşmiş olsa 
da, madencilik endüstrisinde istihdam edilen işçi sayısında sürekli bir düşüş görülmüştür. 
 Şekil 3’de işaret edildiği üzere, madencilik, inşaat işçileri ile aynı civarda olan, her bir 10.000 
tam zamanlı çalışan kişi başına 18,8’lik bir ölümcül olmayan meslek sağlık bozuklukları vuku bulma 
oranına sahiptir.4 Üretim ve tarım oranları ile kıyaslandığında düşük görünen bu oran, madencilik 
ölümcül olmayan meslek sağlık bozuklukları ve hastalıkları vuku bulma oranları sağlık 
bozukluklarının neden ve hangi koşullar altında ortaya çıktığının belirlenmesi ile geliştirilebilir (örn. 
madencilik endüstrisinde sağlık bozuklukları veya hastalıkların birincil sebepleri nelerdir?).  
 Tablo 2 1983’den 2001’e kadar tüm hastalıklar ve sağlık bozuklukları için ve CWP, işitme 
kaybı, bulaşıcı hastalık ve sağlık bozuklukları, silikozis (kuvars tozu hastalığı), asbest hastalığı ve cilt 
bozuklukları için B.D. madencilik ve sağlık bozuklukları oranlarını göstermektedir.   
Bulaşıcı hastalık ve sağlık bozuklukları, silikozis, asbest hastalığı ve cilt bozukluklarının hepsi her bir 
10.000 işçi başına 1,2’den azdır ve Şekil 4’de gösterilmiştir. 
 1997’den 2001’e kadar olan yıllar madencilik endüstrisinde hastalık ve sağlık bozuklukları, 
CWP, ve işitme kaybı oranlarında bir azalma gösterse de, bu oranlar 1983 ve 1984 arası kaydedilmiş 
daha düşük seviyelere dönmemiştir.  Rapor etme gerekliliklerindeki değişimlerden, kısmen bir 
zamanlar madenciler tarafından ihmal edilen hastalık ve sağlık bozukluklarının daha içten bir şekilde 
rapor edilmesinden ve kısmen hastalık ve sağlık bozukluklarının iş-kaynaklı mahiyetinin fark 
edilmesindeki artıştan dolayı bu kısmen doğrudur. Son yıllarda birçok madencilik firması yukarıdaki 
maddelerin sonuncusuna vurgu yapmıştır. 
 Yine de, CDC tarafında rapor edilen 1197 ölümcül olmayan madencilik meslek sağlık 
bozuklukları oranları her bir 10.000 çalışan başına 18,8 ve MSHA tarafından rapor edilen ölümcül 
olmayan madencilik meslek sağlık bozuklukları oranları her bir 10.000 çalışan başına 35’tir. Bu 
farklılık her bir kurum tarafından ayrılmış hastalık ve sağlık bozuklukları kategorilerine 
atfedilebilmektedir ve yeknesak veri rapor edilmesine olan ihtiyacı ve oranların bir kurumun rapor 
edişinden bir diğerininkine kıyasla nasıl değiştiğini gösteren mükemmel bir örnektir.  
 
Kömür Tozu 
 
 1969 Federal Kömür Madeni Sağlık ve Güvenlik Maddesi CWP’yi “bir yer altı kömür ocağında 
istihdam edilmenin sonucunda akciğerlerde oluşan kronik bir toz hastalığı” olarak tanımlamıştır. 5 

Progresif masif fibrosis CWP’nin karmaşık bir formudur ve genellikle nefessizlik, kronik bronşit, ve 
nükseden göğüs sağlık bozuklukları, ve hatta kalp yetmezliği ile ilişkilidir. Diğer komplikasyonlar 
artmış tüberküloz ve mikrobakteriyal enfeksiyon riskleri olabilmektedir.  Progresif masif fibrosis 
belirgin bir hastalıktır ve artmış ölüm oranı ile ilişkilidir. Kissel ve Colinet’e göre 6, 1990’lardaki bir 
çalışma CWP için ortalama %2,8’lik bir tekrarlama sıklığı göstermiştir; ancak, kömür tozuna 30 
yıldan fazla maruz kalmış madencilerde tekrarlama sıklığı %14’tür. Kissel ve Colinet 1987 ve 1996 
arasında, ölüm belgelerinin %70’inin meslek kısmında “madencilik makine operatörü” yazan, 18.425 
ölümü, ölüme götüren veya ölüme katkıda bulunan bir sebep olarak, CWP’ye atfetmiştir.6 
 



 Yeraltı kömür tozu için müsaade edilen maruziyet sınırı (PEL; kuvars içeriği %5’den fazla olan 
durumlar için uyarlanmamış) 8 saatlik zaman-ağırlıklı ortalama (TWA) kullanılarak 2 mg/m3’tür. 
Kiisel ve Colinet’e göre, 1987’den 1996’ya kadar toplanan bütün kömür madeni işyeri havası 
örneklerinin%7,4’ünde bu PEL. 6 aşılmıştır. Tablo 2 ve Şekil 4, 1983 ve 2001 yılları arasında CWP 
oranını göstermektedir. CWP için kabul edilen bir 20-30 yıl arası bir gizli kalma dönemi yakın 
zamanda olmuş maruziyetlerin hastalık olarak görülmesine izin vermemektedir. Bununla beraber, 
özellikle 1997’den beri, CWP oranında kesin bir iyileşme kaydedilmiştir. 
 
 

 
Yıl 
 

Şekil 2. 1983-20013 yılları arasında madencilik endüstrisinde istihdam edilmiş kişi sayısı.3 
 
 
 
 

 
 
 
 

Endüstri alanı 
 
Şekil 3.Endüstriye göre ölümcül olmayan meslek sağlık bozukluklarının vuku bulma sıklığı 
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Tablo 2 
BD Madenciliğinde Hastalık ve Sağlık Bozuklukları Oranları, 1983-2001 yılları arasında (her bir 10.000 kişi başına) 
 

Yıl 
 

Hastalık ve Sağlık 
Bozuklukları 

 

CWP İşitme Kaybı 
 

Bulaşıcı Hastalık/Sağlık 
Bozukluğu 

 

Silikozis 
 

Asbest 
Hastalığı 

 

Cilt Bozuklukları 
 

1983 7.0 4.1 0.5 0.2 0.2 0 0.4 
1984 5.8 3.7 0.5 0.2 0.3 0 0.4 
1985 11.3 7.6 2.2 0.2 0.1 0.2 0.3 
1986 26.5 16.5 8.3 0 0.2 0.3 0.2 
1987 40.7 26.1 11.5 0.8 0.5 0.3 0.4 
1988 32.9 19.0 7.9 0 0.2 0 1.1 
1989 26.5 12.3 5.5 0 0.2 0.3 1.5 
1990 23.3 9.9 4.1 0.5 0.7 0 0.8 
1991 28.7 13.5 5.0 0.3 0.8 0 1.7 
1992 32.5 16.8 5.7 0 0.5 0.5 0.8 
1993 31.9 15.2 4.9 1.1 0.5 0.3 0.4 
1994 29.1 11.8 4.6 0 0.4 0 0.7 
1995 21.9 5.8 4.8 0.6 0.4 0.3 0.7 
1996 18.5 2.8 3.5 0.8 0.2 0 0.6 
1997 35.3 10.3 6.2 0.6 0.5 0.8 1.3 
1998 31.7 6.4 7.0 0.8 0.8 0.3 1.1 
1999 25.1 3.4 4.6 0 0.2 0.6 0.9 
2000 22.4 3.2 4.5 0 0.2 0 0.7 
2001 22.2 2.2 4.4 0.3 0.4 0 0.3 

 
 
 
 

 

      
     Yıl 
 
Şekil 4. 1983-2001 yılları arasında Hastalık ve sağlık bozuklukları, CWP ve işitme kaybı oranları  
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Silika Tozu 
Kissel ve Colinet ifade etmiştir ki kronik slikozis en az 15 yıllık bir silika maruziyeti 

içermektedir ve 1987’den 1996’ya kadar, yaklaşık 421 madenci ve inşaat işçisi slikozisden 
hayatlarını kaybetmiştir. (6) Yine, ölümlerin %14,7’si madencilik makine operatörlerine tekabül 
etmektedir.  Sıkıntı veren 10 mg/m3’lük bir toz standardı MSHA yönetmeliğini tetiklemiş ve 
1987’den 1996’ya, metal madenlerinden toplanan toz örneklerinin %15,6’sı PEL’i aşmıştır. Tablo 2 
madencilik endüstrisinde silikozis oranını göstermektedir. 1983’den 2001’e madencilikte silikozis 
oranı istihdam edilen her bir 10.000 kişi başına 0,8 vakadan azdır ve günümüz madencilik 
topluluğuna başlıca bir tehdit olarak görülmemektedir. 
 
 
Dizel Partikül Madde (DPM) 
 MSHA’nın Yeraltı Metal ve Metal Dışı Madencileri Dizel Partikül Madde Maruziyeti üzerine 
yeni standardı 20 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bir metreküp havada toplam 400 fg 
karbon (bir metreküpte 500 fg DPM’ye eşit) olarak bir MSHA DPM maruziyet seviyesi belirlenmiş 
ve 19 Temmuz 2003 tarihinden itibaren buna uyma zorunluluğu getirilmiştir.7 Bu tarihte sonraki 
uygunsuzluklar MSHA tarafından ifade vermeye davet edilmek ile sonuçlanmıştır.  1998’de Metz not 
etmiştir ki Devlet Endüstri Hijyenistleri Amerikan Konferansı (ACGIH) büyüklüğü 1 fm’den az olan 
dizel partikülleri için sadece 50 fg/m3’lük eşik sınır değer-zaman ağırlıklı ortalama (TLV-TWA) öne 
sürmüş ve dizel egsozunu şüpheli bir insan kanserojeni olarak sınıflandırmıştır.8 Konuyla ilgili 
olarak, yine Metz ACGIH TLV-TWA’ın çalışma ortamında teneffüs edilen havanın normal çevrede 
teneffüs edilen havadan daha temiz olmasını gerektirdiği gerçeğini not etmiştir.8 Önemli olarak, 
Schnakenberg bugün teknik olarak uygun DPM kontrol seviyesinin 90 fg/m3’de olduğunu tahmin 
etmektedir. 9  
 Metz 8 DPM kaynaklarının detaylı bir özetini, partiküllerin vücudu nasıl etkilediği, ve bir kısım 
partiküller ve toksisite değerleri liste çalışmalarını ortaya koymuştur. Kendisi dizel partiküllere 
maruziyetin klinik manifestolarını ya neoplastik olmayan (akut veya kronik) ya da neoplastik 
(kanser) olarak daha detaylı kategorize etmiştir. Dizel egzozuna maruz bırakılmış farelerde akciğer 
kanseri oluşabilmesine rağmen, madenciler üzerinde uzun vadeli sağlık sonuçları bilinmemektedir. 
 
Asbest 
 Tablo 2, 1983’den 2001’e her bir 10.000 kişi başına 0,8 vakadan az olan, madencilerin neredeyse 
göz ardı edilebilecek asbeste maruziyet oranını göstermektedir. 
 
Gürültü 
 Tablo 2 ve Şekil 4 1983’den 2001’e işitme kaybı oranlarını göstermektedir ki bunlar 1983 ve 
1984’de her bir 10.000 kişi başına 0,5 vaka kadar az ve 1987’de her bir 10.000 kişi başına 11,5 vaka 
kadar çok aralığında değişebilmektedir. 1999’dan günümüze kadar olan aralıkta oran sabitlenmiş gibi 
gözükmektedir; ancak, 2001 itibarı ile, belirlenmiş altı hastalık ve tartışılan sağlık bozukluğu 
başlıkları oranının en yüksek olduğu görülmüştür. Gürültüden–kaynaklanan işitme kaybı (NIHL) 
yavaş yavaş başlamakta ve artan bir şekilde daha kötüleşmektedir. Bu hastalıkla ilgili problemler 
iletişim becerisi kaybı ve çevresel ve mesleki gürültü ve tehlikelere karşı zayıflamış tepkiyi 
içermektedir.  Madencilik ortamında, belirli çalışma durumlarında NIHL’nin etkileri ölümcül 
olabilmektedir. Bise mesleki işitme kaybını etkileyen bir dizi faktörü listelemiştir.10 Bu faktörler 
aşağıdakileri içermektedir. 
 
• Çalışanın yaşı 
• İş öncesi işitme bozukluğu; 
• Kulak hastalığı 
• Gürültünün ses basınç seviyesi 
• Günlük maruziyetin uzunluğu 
• İstihdam süresi 
• İşyeri ortamı koşulları 
• Çalışanın işyeri dışındaki hayat tarzı 



  
 MSHA kendi “gürültü kuralı”’nı 2000 yılından itibaren uygulamaya başlamıştır. Bir çalışma 
hayatı boyunca daha önce egemen olan koşullarda BD madencilerinin %13’nünün (~ 37.000) belirgin 
işitme kaybı yaşayacağı (25 dBA [desibel] veya daha yüksek) tahminine tepki olarak sözü edilen 
kuralı uygulamaya koymuştur.  115 dBa’yı geçmeyecek şekilde 90 dBA’ya 8 saat maruziyet 
MSHA’nın mevcut izin verilen gürültü seviyesidir. 8 saatlik maruziyetin 90’mı yoksa 85 dBA’ya 
göre mi olması gerektiği üzerine bazı anlaşmazlıklar olsa da Bise konuyu “madencilik endüstrisinin 
attığı mevcut adımlar gelecek kuşak maden işçilerinin mesleğe dayalı NIHL yaşama korkusu 
olmadan üretken ve güvenli bir yaşam sürmesine imkan vermelidir” şeklinde sonuçlandırmıştır.10 
 
Kurşun 
 MSHA’nın kurşun için mesleki PEL değeri 0.01 mg/m3’dür. Kurşun madencileri normalde 
kurşun sülfüre maruz kalmaktadır. Kurşun sülfür solunduğunda zayıfça emilmekte ve mide 
sıvılarında hafifçe çözülmektedir, dolayısıyla madenciler için görece belirsiz bir problem teşkil 
etmektedir.11 Ancak, kurşun oksit ve kurşun sülfür daha kolay çözülmekte ve gerçekten sorun teşkil 
etmektedirler. İyi haber çıkarılan kurşunun çoğunun galena (kurşun sülfür) formunda olduğudur; 
dolayısıyla, kurşun zehirlenmesi normalde madenciler için bir tehdit oluşturmamaktadır. Yine de, 
değirmen ve dökümhane işçileri, bir hastalık yada sağlık bozuklukları tehdidi oluşturan, kurşun 
oksite maruz kalmaktadır.  
 
Kaynak Dumanları 
 NIOSH kaynak süreci ile ilişkili dört gaz (asetilen, karbon monoksit, nitrojen oksitleri, ve 
fosgen) ve 18 metali (arsenik, berilyum, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, demir, kurşun, magnezyum, 
manganez, molibden, nikel, gümüş, tin, titanyum, tungsten, vanadyum, ve çinko) tehlikeli etken 
olarak listelemiştir.12 Dahası, asbest, floridler ve silikayı kaynak sırasında tehlike yaratan diğer 
mineraller olarak listelemektedir. Sonuçta, elektrik, sıcak ortamlar, gürültü, titreşim, iyonize 
radyasyon, ultraviyole ışık, ve görünen ışığı kaynakçılara zararlı olabilecek fiziksel etkenler olarak 
incelemektedir. Yukarıda listelenmiş tüm etkenler, ölümün yanı sıra, kısa veya uzun vadeli zehirli 
veya zararlı etkenlere (kanser dahil) yol açabilir. Kaynak dumanları üzerine çalışmanın önemi kaynak 
dumanına maruz kalmış madencileri takip etmek için hali hazırda hiçbir verinin mevcut olmayışıdır.   
Kaynak dumanlarına haddinden fazla maruz kalmanın birçok belirtisi madencilikteki diğer 
maruziyetlerle karıştırılabilmektedir (örn., bazı kimyasal maruziyetler).   Madencilerde hastalık ve 
sağlık bozukluklarını takip etmekle sorumlu sağlık kurumları (CDC, NIOSH ve MSHA) kaynak 
dumanlarına maruz kalmış madencileri izlemeye başlamalıdır. 
 
Cilt Bozuklukları 
 Tablo 2 madencilik endüstrisinde cilt bozuklukları oranını göstermektedir. Zehirli sarmaşık ve 
zehirli sumağa atfedilen 169 vakanın takip ettiği en yüksek sayıda cilt bozuklukları belirsiz tozlara 
(1983’den 2001’e 200 vaka) atfedilmiştir. Cilt bozuklukları oranı son derece yüksek olmasa da, 
MSHA kayıtları incelendiğinde görülmektedir ki bu sağlık bozukluklarının çoğu önlenebilmektedir.  
Belirsiz tozlar ve zehirli sumak veya zehirli sarmaşık, eğer madenciler uygun personel koruyucu 
ekipman kullanmış olsaydı önlenebilecek, 350’den fazla sağlık bozukluğuna katkıda bulunmuştur. 
 
İşgücü Kaybı 
 1983’den 2001’e hastalık ve sağlık bozuklukları yüzünden kaybedilen günlerin sayısı Şekil 5’de 
gösterilmiştir. Bu yıllarda madencilik işgücü azalmış olsa da, 1985 ve 2001 arası hastalık ve sağlık 
bozuklukları sonucu kaybedilen çalışma günleri 1983 ve 1984’de rapor edilmiş seviyelerden daha 
yüksektir.  Gene, 1980’lerde daha önceki raporlamalardaki tutarsızlıkların 1990’ların sonlarında ve 
2001 yılında daha sonraki raporlamalarla kıyaslandığında kaybedilmiş gün sayısındaki farklılıklardan 
sorumlu olabilmesi mümkündür. Yine de, 2001 itibarı ile üretimde belirgin bir etkisi olan, madenci 
hastalık veya sağlık bozuklukları sebebiyle her yıl 800 gün kaybedilmiştir. 
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Şekil 5. Kayıp işgünleri sayısı 1983-2001 (MSHA, 2002) 
 
 
Tartışma 
 
  NIOSH, CDC ve MSHA tarafından toplanan hastalık ve sağlık bozuklukları tiplerindeki 
tutarsızlıklar BD madenciliğinde hastalık ve sağlık bozukluklarının büyüklüklerinin çerçevesini 
belirleme girişiminde bulunan araştırmacılar için bir engeldir. Madenci olarak çalışmış veya çalışan 
bütün işçiler için detaylı hastalık ve sağlık bozuklukları verilerinin tek bir devlet kurumu tarafından 
toplanmasının gerekliliği en önemli konudur. Mevcut olandan daha az rapor edilme madencilikte 
sağlık bozuklukları ve hastalıkların büyüklüklerinin değerlendirilmesinde diğer bir engel olarak kabul 
edilmiştir. BD madenciliğindeki hastalık ve sağlık bozukluklarının mevcut olandan daha az rapor 
edilmesinin durdurulması pek uygulanabilir olmayabilir; ancak mesleki maruziyet ile 
ilişkilendirilebilecek tüm hastalık ve sağlık bozukluklarının daha doğru rapor edilmesini sağlamak 
için, MSHA’ya rapor etme süreçlerinin değiştirilmesi gerekli olabilir. Örneğin, madenciler meslek 
hastalığı veya sağlık bozukluklarını rapor ederek işlerini kaybetmekten asla korkmamalıdırlar. CWP 
oranını düşürmek için 1977’den itibaren ilerleme kaydedilmiştir; fakat, CWP BD madenciliğinde 
rapor edilen en yüksek hastalık ve sağlık bozuklukları oranı olmayı sürdürmektedir. CWP’nin 20 ila 
30 yıllık gizli kalabilme süresi hastalığın oranının düşmeye devam edip etmeyeceğini öngörmeyi 
zorlaştırmaktadır. Madencilerde silikozis, asbest hastalığı, cilt bozuklukları ve bulaşıcı hastalık ve 
sağlık bozuklukları oranının her bir 10.000 kişide 1,2’den az olmasından dolayı bu hastalık ve sağlık 
bozuklukları madenciler için bir ana tehdit olarak düşünülmemektedir. BD madenciliğinde hastalık 
ve sağlık bozukluklarının büyüklüğünün değerlendirilmesinde araştırmacılar için bir engel teşkil eden 
diğer bir konu ise madencilerde DPM maruziyeti üzerine herhangi bir verinin mevcut olmayışıdır. 
Madencilerde işitme kaybı oranları 1998’den beri düşmektedir; ancak, tehlikeli olduğu düşünülen 
gürültü seviyeleri yeteri kadar iyi tanımlanmamış ve üzerinde çalışılmamıştır.  Kurşun sülfür vücutta 
biyolojik olarak-kullanılabilir olmadığı için, kurşun cevheri madenciliği ile uğraşan madenciler aşırı 
maruziyet riski altında değildir. Sonuç olarak, 1997’den beri, hem madencilikte istihdam edilen 
madenci sayısı hem de hastalık ve sağlık bozuklukları oranı düşmüştür ki madencilik endüstrisi için 
iyi haberdir. 
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