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KISA RAPOR 
 

Bir eğitim programının meslek hastalığı raporlaması 
üzerindeki etkinliği 
 
P. B. A. Smits1, A. G. E. M. de Boer1, P. P. F. M. Kuijer1, I. Braam1, D. Spreeuwers1, A. F. Lenderink1, 
J. H. A. M. Verbeek1,2 ve F. J. H. van Dijk1 
 

Arka plan: Mesleki hastalıklar yetersiz rapor edilmiştir. İşyeri hekimlerinin (İH (OP)) hedefli eğitimi 
mesleki hastalıkları bildirme oranlarını iyileştirebilir. 

Amaç: İH’lerin mesleki hastalıkları bildirimlerini iyileştirmeyi amaçlayan aktif çok yönlü bir 
çalıştayın etkinliğini incelemek. 

Yöntemler: Müdahale grubuna 112 İH ve 571 İH kıyaslama olarak karşılaştırmalı bir çalışma 
yürüttük. Müdahale 1-günlük bir çalıştaydı. Her iki grupta müdahaleden önceki ve 
sonraki 6 aylık dönemde mesleki hastalık bildirim aktivitesi ölçümleri ulusal kayıt 
sistemi yolu ile toplandı. İH’lerin bilgi, özyeterlik, ve tatmin ölçümleri müdahale 
grubunda yapıldı. Gruplar arasında farklar ve bildirim için belirleyici faktörler takiben 
istatistiki olarak analiz edildi. 

Sonuçlar: Müdahaleden sonra bildirimde bulunan İH'ler yüzdesi müdahale grubunda 
karşılaştırma grubuna kıyasla %19’a karşılık %11’le anlamlı olarak daha yüksekti 
(P<0,01). Müdahaleden sonra doktor başına bildirilmiş mesleki hastalık ortalama 
sayısında farklar bulunmadı: 3,7 (SD 5,37) karşılık 3,4 (SD 4,56)(anlamlı değil). Öz 
yeterlik skoru mesleki hastalıkları bildirimde belirleyici bir faktördü (P<0,05). Bilgi ve öz 
yeterlik ölçümleri belirgin şekilde arttı ve altı aydan sonra bırakıldı (her iki parametre 
p<0,001). Tatmin yüksekti (10 üstünden 7,85). 

Sonuçlar: Mesleki hastalıkları bildiren doktor sayısını artırmak için mesleki hastalıklar hakkında 
aktif, çok yönlü bir çalıştay etkilidir. Öz yeterlik ölçümleri bu tip bir bildirim için 
belirleyici bir faktördür. 

Anahtar 
kelimeler 

Sürekli tıp eğitimi; mesleki hastalıklar; işyeri hekimleri. 
 

 
Giriş 
 
Mesleki hastalıkların önlenmesi ve bildirilmesi işyeri hekimleri (İH) için temel faaliyettir [1, 2]. Ancak, 
mesleki hastalıkların [3] önemli biçimde yetersiz bildirimi mevcuttur ve İH'lerin bildirim oranlarının 
iyileştirilmesi gerekir [4]. Bu çalışmada, 1-günlük aktif çok yönlü çalıştaylar biçiminde uygun biçimde 
hedeflenmiş sürekli tıbbi eğitimin (CME) İH'lerin daha sonraki bildirim aktivitelerini iyileştirmede etkili 
olup olmadığı incelendi [5]. Önceki çalışmalar performans sonuç ölçümlerinin öz değerlendirme ölçümleri 
yerine fiili bildirim oranları olması gerektiğini önerdi [6]. 
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Yöntemler 
 
Çalışmaya Hollanda'da büyük mesleki sağlık hizmetlerinden (OHS) İH'ler katıldı. Müdahale grubundan 
İH'ler, Hollanda tebliğ kılavuzları mevcut olan dört mesleki hastalığın bildirimine odaklanan 1-günlük, çok 
yönlü, kurumiçi çalıştaya katıldı. Karşılaştırma grubundaki İH'ler Ulusal Mesleki Hastalıklar Merkezi veri 
tabanından seçildi ve herhangi bir eğitsel müdahale almadılar. Bakım sağladıkları firmaların tip ve 
ölçeklerine göre kıyaslanabilir durumdadırlar. 
 Çalıştayın hem öncesi hem de sonrasındaki 6-aylık dönem için mesleki hastalık bildirimi aktivitesi 
ölçümleri ile karşılaştırmalı bir çalışma yapıldı. Ek olarak, müdahale grubunda çeşitli eğitsel sonuç 
parametrelerini değerlendirdik: çalıştayın başında, hemen sonra, ve 6 ay sonrasında. Çalıştayın temel 
ögesini katılımcıların dört tebliğ kılavuzu hakkındaki sunumları (akran öğretimi), mesleki hastalık vakalarını 
bildirim pratiği ve inançlar ve engeller hakkında tartışma oluşturmuştur. 
 Birincil sonuç ölçümleri, mesleki hastalık bildiren İH'lerin yüzdesi ve İH başına ortalama bildirilmiş 
mesleki hastalık vaka sayısı olmuştur. Müdahale grubunda eğitsel sonuç parametreleri özbildirim bilgisi, 
özyeterlik ve tatmindi. Özyeterlik katılımcıların mesleki hastalık bildirim güvenine atıfta bulunur ve tatmin 
çalıştay değeri hakkındaki görüşlerine atıfta bulunur. 
 Müdahalenin etkisi, her iki grupta, referans değeri bildirime göre ayarlanmış, bildirimde bulunan İH'ler 
yüzdesini daha sonra karşılaştırarak analiz edildi. Ayrıca, müdahaleden önce mesleki hastalıkları 
bildirmeyen İH'ler için, müdahaleden sonra (her iki grup için) mesleki hastalık bildirme olasılığını tahmin 
etmek için bir altgrup analizi uyguladık. Nihai olarak, müdahale ve kontrol grupları arasında bildirimde 
bulunan OP başına (potansiyel) bildirilmiş mesleki hastalık sayısındaki fark referans bildirime göre 
ayarlandı. 
 Birincil sonuçların analizi SAS 9,1'de, dağılım sıfıra doğru eğilmiş olduğundan sıfır değer ağırlıklı bir 
Poisson modelli lineer olmayan karışık bir prosedür ile yapıldı. Mesleki hastalıkları bildirmek için olası 
belirleyici faktörler lojistik regresyon ile analiz edildi. Öz bildirimli bilgi, özyeterlik ve tatmindeki farklar eşli 
örnekler t-testleri ile analiz edildi. Lojistik regresyon analizi ve t-testi SPSS 12.0.1. ile yapıldı. P<0,05 
değerleri istatistiki olarak anlamlı addedildi. 
 
Sonuçlar 
 
Çalışmaya müdahale grubunda toplam 112 İH'ler ve karşılaştırma grubunda 571 İH'ler dahil edildi.  
Müdahaleden sonra bildirimde bulunan İH'ler yüzdesi karşılaştırma grubuna kıyasla müdahale grubunda 
anlamlı olarak yüksekti: %11’e karşılık %19 (P<0,01) bildirim için müdahaleden önce düzeltildi)(Tablo 1). 
Müdahaleden önce bildirimde bulunmayan İH'ler için müdahaleden sonra bildirimde bulunma olasılığı, 
müdahale grubu (n=98) için 0,17 (%95 CI 0,09-0,24) ve karşılaştırma grubu (n= 489) için 0,08 (%95 CI 0,06-
0,11) idi. Müdahaleden önce bildirimde bulunan İH'ler için müdahaleden sonra bildirimde bulunma 
olasılığı, müdahale grubu (n=13) için 0,53 (%95 CI 0,36-0,69)ve karşılaştırma grubu (n=82) için 0,33 (%95 CI 
0,24-0,43) idi. 
 Tablo 2 bildirilmiş mesleki hastalık vaka sayısını ve bildirim başına ortalama sayıyı göstermektedir  
 
Tablo 1. Müdahaleden önce ve sonra müdahale ve karşılaştırma grubunda mesleki hastalıkları bildiren 
İH'ler yüzdeleri (ve sayıları) 
 
 Müdahale grubu, 

N= 111a 
Karşılaştırma grubu, 
N= 571 
 

Önce %12 (13) %14 (82) 
Sonra b %19 (21) %11 (62) 
 
 a Müdahale grubunda bir aşırı uç değeri hariçte bıraktık. 
 
 b P = 0,0078, nonlineer karışık prosedür, sıfır değer ağırlıklı Poisson modeli, müdahaleden önce bildirim 
için düzeltilmiştir. 
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Tablo 2. Çalıştaydan önce ve sonra, müdahale ve karşılaştırma grubunda bildirilmiş mesleki hastalık 
sayıları (ve bildirimde bulunan OP başına ortalama) 
 
 Müdahale grubu, 

N= 111 
 

Karşılaştırma grubu, 
N = 571 
 

Önce 73 (5,6, n = 13) 239 (2,9, n = 5 82) 
Sonra a 78 (3,7, n = 22)  209 (3,4, n = 5 62) 

 
 a P=0,93, lineer olmayan karışık prosedür, sıfır değer ağırlıklı Poisson modeli, bildirim için müdahaleden 
önce düzeltilmiştir. 
 
Gruplar arasında OP anlamlı olarak fark etmedi: 3,7 (SD 5,37) KARŞILIK 3,4 (SD 4,56 ). Müdahale grubunda 
çalıştayın başlangıcı ve 6 ay sonraki takipte özbildirime dayanan bilgi ve özyeterlikteki farklar, her ikisinde 
de, anlamlıydı (eşli örnekler t-testi,P<0,001). Katılımcıların çalıştaydan hemen sonra tatmin skoru 7,85 (SD 
0,56, n =97) idi. Bu skor 7,80 (SD 0,66, n=33) ile takipte yüksek kaldı. Çalıştaydan sonraki özyeterlik skoru 
müdahale grubunda raporlama yapan bir İH olmak için belirleyiciydi, OR 1,32 (<0,05). Analizimizdeki diğer 
faktörler (çalıştaydan sonraki bilgi skoru ve OP olarak deneyim) tek-değişkenli analizde anlamlı değildi, 
böylece çok-değişkenli bir regresyon analizi uygulamadık. 
 
Tartışma 
 
Aktif çok yönlü çalıştayın bildirimde bulunan İH'ler sayısını artırmada etkili olduğu kanıtlandı. Bildirimde 
bulunan doktor başına bildirilmiş vaka sayısında bir etki bulunmadı. Özyeterliğin bildirimde bulunmak için 
belirleyici bir faktör olduğu gösterildi. Müdahale grubundaki ölçümler katılımcıların bilgi, özyeterlik ve 
tatmini üstüne olumlu ve kalıcı bir etki gösterdi. 
 Bu çalışmanın güçlü yanlarına müdahale ve karşılaştırma gruplarının büyük ölçekleri ve eğitim 
programından önce ve sonra doktorların performansının nesnel ölçümü dahildir. Müdahale grubundaki 
ölçümler İH'lerin özyeterlikleri derecelendirmelerinin daha sonraki bildirim aktivitesi için belirleyici bir 
faktör olduğunu akla getirir. Bu çalışmanın güçsüz bir yönü rastgele bir deneme kuramamış olmamızdır (ya 
da daha kesin olarak eşleştirilmiş bir kontrol grubu, çünkü karşılaştırma grubundaki doktorlar hakkında 
detaylı bilgimiz yoktu). Ancak, grupların anlamlı olarak farklı olmadıklarını varsayıyoruz, çünkü İH'ler 
karşılaştırılabilir OHS'lerde çalışıyordu. 
 Bu çalışmanın anahtar sonucu çalıştayın bildirimde bulunan İH'ler sayısını artırdığı, bu durum da CME 
etkinliği için umut veren bir sonuç olmuştur. Çalıştay İH'leri hastalıkların mesleki etiyolojisini göz önünde 
bulundurmaya ve teşhislerinde kendilerine güvenli olmaya, böylece bunları ulusal merkeze bildirmedeki 
engellerle başa çıkmaya teşvike etmiş olabilir. Bildirim sistemine bağlı eğitim önemli addedilir ve mesela 
Birleşmiş Kırallık'ta (BK) THOR-projesinin (Sağlık ve Meslek Bildirimi Ağı) bir esas özelliğidir [7]. Aktif çok 
yönlü çalıştayın eğitsel formatı akran öğretimine ve bir sorun-odaklı yaklaşıma dayanır [8]. Bu çalışmada 
bir çalıştayın CME’de değerli bir araç olduğunu gösterdik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önemli hususlar 
• Mesleki hastalıkların yetersiz bildirimi mesleki güvenlik ve 

sağlık alanında etkili önleyici politika yapımını 
engellemektedir. 

• İH'ler için çok yönlü bir çalıştay mesleki hastalıkları bildirimde 
bulunma istekliliklerini ve aktif olarak bildirimde bulunan 
doktor sayısını iyileştirir. 

• Bu tür müdahaleler mesleki hastalıkları aktif olarak bildiren 
İH'ler sayısını artırmak için kullanılmalıdır. 
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