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Arkaplan İş sağlığı kamu politikalarını iyileştirmek ve meslek hastalıkları (MH) insidansını düşürmek için Avrupa Birliği 

içerisinde koordineli araştırmayı kolaylaştırmak için hangi MH sürveyans sistemlerinin mevcut olduğunu ve 

nasıl karşılaştırıldıklarını bilmek önemlidir. Meslek hastalıklarındaki eğilimleri izleyen ve bir ağda 

(Modernet) yeni ve gelişen riskleri takip eden katılımcılar, MH sistemlerinin yönetiminde yer aldıkları 

ve/veya veri sağladıkları için bu bilgileri sağlamak vermek üzere dahil edilmişlerdir. 

Amaçlar: Büyük ölçekte kullanılacak uzun vadeli bir çekirdek şablonu tanımlama hedefi ile birlikte Modernet 
ülkelerinde MH sürveyans sistemlerini tanımlamak ve açıklamak. 

Yöntemler: Ülkelerindeki MH sürveyans sistem(ler)i hakkında yapılandırılmış bilgiler arayan Modernet katılımcılarına 
gönderilmiş bir anket. 

Sonuçlar: Toplam 14 ülke (%70), aralarında 11 tazminat esaslı (compensation-based CB) sistemlerin de olduğu 33 MH 
sistemi için bilgi sağlamıştır. Altı ülke, herhangi bir MH türü için bildirimde bulunan CB olmayan sistemlere 
yönelik bilgi sağlamıştır. Diğer sistemler, doktora bağlı olan birçok planlamayı raporlamakla birlikte, yalnızca 
belirlenen bir listedeki MHleri ya da özel teşhis veya tanı gruplarını bildirmiştir. Toplanan veriler farklılık 
göstermiştir; fakat tüm sistemler teşhis, yaş, cinsiyet, bildirilme tarihi ve mesleği (ve/veya endüstri) 
toplamış ve birçoğu da maruziyete dair bilgiler toplamıştır. 

Sonuç: Bu inceleme, hem Avrupa içerisinde eğilim karşılaştırmaları hem de MH sürveyansını büyük ölçekte 
genişletecek bir çekirdek şablon tanımına dair Avrupa ülkelerinde MH eğilimlerini ölçmek için kullanılabilir 
veri kaynaklarını tanımlayarak ve gelecekteki çalışmalara yol açarak politika yapıcılara ve araştırmacılara 
faydalı bilgiler sunmaktadır. 
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Giriş 
 
Avrupa Birliği (AB) çapında ve başka yerlerdeki sürveyans sistemleri, meslek hastalıklarının ortaya çıkışını izlemek 
için bulunmaktadır (MH; meslek hastalığı terimi burada meslek hastalığı/ işe bağlı hastalığı/ işe bağlı rahatsızlığı/ 
işle ilgili hastalığı kapsamak için kullanılmaktadır). Bazı sistemler MHleri teşhis etmek ve tazmin etmek için 
kurulmuşken diğerleri tazminattan bağımsız konuları ele almak için kurulmuştur. 
 2012 yılında Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), amaçlarından birisi AB’de iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) araştırma koordinasyonunu geliştirmek olan 2013-20 dönemine yönelik İSG araştırması için öncelikleri 
tanımlayan bir rapor hazırlamıştır [1]. Bu amaca ulaşmak için AB genelinde MHleri izlemek için hangi sistemlerin 
mevcut olduğunu bilmek öncelikli öneme sahiptir. 
 İkinci olarak, farklı sistemlerden ileri gelen MH oluşumuna dair varsayımları doğru olarak karşılaştırmak için 
amaçları, veri toplama türü, veri toplama yöntemleri vb. açılardan nasıl farklılık gösterdiklerini ve dolayısıyla 
tutarlı bir yöntemin ulaşılabilir olup olmadığını bilmek gereklidir. 
 AB’deki (ve başka yerlerdeki) MH sürveyans sistemleri üzerine incelemeler daha önce gerçekleştirilmiştir[2,3]. 
En dikkat çekeni, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 29 AB ülkesindeki MH sistemlerinin mevcut durumunu 
belirten rapordur (Mayıs 2012) [4]. Bu raporda sunulan bilgiler ülkeler arasında kapsam ve derinlik açısından, 
özellikle tazminat dışındaki amaçlarla kurulmuş sistemlerle ilgili olarak çeşitlilik göstermiştir. Bu tür sistemleri 
tanımlama ve sonrasında kapsamlı bilgilerin elde edilmesi, bir dizi kurum ve bireyle istişare gerektirmesi 
muhtemel olduğu için zor olabilir. 
 Bir ağda (Modernet) meslek hastalıklarındaki eğilimleri izleme ve yeni ve gelişen riskleri takip etme, 2007 
yılında Avrupa ölçeğinde işbirliği ile bilgi ve birikim paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur[5]. 
Modernet, farklı fakat örtüşen MH sürveyans konularını el almak için kurulmuş dört temel gruptan oluşur; veri 
kalitesi, eğilim analizi, yeni risklerin analiz edilmesi ve bilginin dağıtılması. Şu anda, çoğunluğu ya MH sürveyans 
sistemi yönetimine katılan ve/veya veri katkısında bulunan, farklı deneyim geçmişlerine sahip bireylerle birlikte 
Modernet’te 20 AB ülkesi yer almaktadır. Bu amaçla Modernet katılımcıları, AB içerisindeki MH sürveyans 
sistemlerinin türü ve boyutuna dair potansiyel, değerli bilgi kaynağıdır. 
 Bu çalışma, Modernet’te yer alan ülkelerdeki mevcut MH sürveyans sistemlerini tanımlamayı ve açıklamayı 
amaçlamıştır. Çalışma, amaçları ve toplanan veri türü açısından bu sistemleri tanımlamayı ve Avrupa ölçeğinde 
MH sürveyansını en iyi duruma getirmenin mümkün olup olmadığına dair uzun vadeli tespit hedefi 
doğrultusunda kilit bildirim alanlarının ve çekirdek bir şablonun tanımlanabilip tanımlanamayacağını belirlemeyi 
amaçlamıştır. 
 

Yöntemler 
 
Veri kalitesi konularını ele almak için kurulmuş Modernet çalışma grubu içerisinde, Modernet’teki farklı MH 
sistemlerini tanımlamak ve açıklamakla görevlendirilmiş bir alt grup oluşturuldu. Bu amaca ulaşmak için 
Modernet’teki MH sürveyans sistem(ler)i hakkında yapılandırılmış bilgi arama amacıyla bir anket geliştirildi ve 
çalıştay toplantıları sırasında düzeltildi. Genel olarak ‘genel’, ‘sistemin amaçları’, ‘bildirilen değişkenler’ ve 
‘kullanılan kodlama sınıflandırma sistemleri’ olarak kategorize edilmiş dört kilit alan tanımlandı. 
 Sonuncuyla ilgili toplanan bilgiler ayrı bir alt grup (Çalışma Grubu 1) tarafından sonradan analiz edilmiş olup, 
burada daha fazla raporlandırma yapılmayacaktır. 
  Özellikle daha önceki incelemelerle bu bilgi alanlarının kapsanmadığı, öncelikle diğer MH sistemleri hakkında 
bilinmesi faydalı olarak (araştırmacı olarak onlar için) addettikleri bilgi türüne dayanan bu dört alan içerisindeki 
sorular alt grup üyeleri tarafından düzenlendi. 
 Dolayısıyla, toplanan veri türü ve sistemin kısa bir bakışını sunmaya ek olarak katılımcılara, toplanan verilerin 
yorumlanmasını etkileyebilecek, örneğin eksik bildirimin derecesi ve kapsamının bütünlüğü, MH sistemlerinin 
unsurları hakkında sorular soruldu. 
 Anket, Çalışma Grubu 1’de denendi ve geribildirimi takiben son 38 soru seçildi (Tablo 1). Daha sonra bu anket 
tüm Modernet katılımcılarına gönderildi. Verilen bilgiler açık değilse, daha açıklayıcı olması için katılımcılarla 
iletişime geçildi. Cevap vermeyenler iki olaya kadar e-mail yoluyla iki takip edildi. Verilen bilgiler daha sonra 
kodlandı (uygun olduğu durumlarda) ve analiz için Sosyal Bilimler İstatistik Programı’na aktarıldı. 
 Bu çalışma için etik onay gerekli değildi. Proje, doğrudan veya dolaylı olarak (ör. bir kişinin verilerinin 
sağlanması veya erişilmesi ya da doku maddeleri aracılığıyla) insan katılımcılar yoktur (ör. röportajların, 
anketlerin kullanılmasıyla). 
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Sonuçlar 
 

MHleri izlemek için hiçbir resmi sistem olmadığını belirten iki (Malta ve İzlanda) yanıt ve en az bir MH sürveyans 
sistemi için bilgi sağlayan 14 ülkeyle birlikte Modernet’teki 20 ülkeden 16 katılımcı (%80) anketi yanıtladı. 
Toplamda 33 sistem için verilen bilgilerle birlikte yanıt veren beş ülke (Fransa, İrlanda Cumhuriyeti (ROI), İtalya, 
Norveç ve Birleşik Krallık) >1 sistem için bilgilendirmede bulundu.  
Sistemler ya tazminat esaslı (11 sistem (%33)) olarak (tamamen veya kısmen) ya da tazminat esaslı olmayan (22 
sistem (%67)) olarak kategorize edildi. Birçoğu (%73) en az 1993 yılından bu yana (yani 20 yıl) verilere sahip 
olmakla birlikte (bilgisayarlı) tazminat esaslı sistemlerin tümü, en az 2003 yılından bu yana verilere sahiptir 
(bilgisayar formatında).  Tazminat esaslı olmayan sistemler için en az 1993 yılından bu yana 4’ü (%18) ve en az 
2003 yılından beri 15’i (%68) verilere sahiptir. Çoğunlukla özet veriler (genellikle yıllık düzeyde birleştirilmiş) 
ortak bir internet sitesinden alınabiliyordu; fakat ayrı, anonim verilere erişimin daha az sıklıkta (ve genellikle 
başvuru türüne bağlı olarak) muhtemel olduğu bildirilmiştir. 
 On bir ülke tazminat esaslı sistemlere dair bilgi verdi: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık (Tablo 2). Tazminat esaslı bir sistem Norveç’te 
de kabul edildi; fakat gerekli bilgiler kolayca bulunabilir değildi ve anket tamamlanamadı. Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan ve İspanya’da uzman doktorlar, şüpheli MH sistemine bildirimde 
bulunurken diğerleri bireylerin kendisi veya işverenden bildirim alınmıştır (beraberinde tıbbi teşhisler gerekli 
olmasına rağmen) Almanya’da üç grubun tümü (doktorlar, işverenler ve işçiler) sisteme bildirimde bulunabilirler. 
 Bazıları yalnızca belirlenen bir listedeki MHler’i izlemek (ve tazmin etmek) için kurulmuş olmakla birlikte 
tazminat esaslı sistemlere bildirilmesi zorunlu MHler çeşitlilik göstermişken, diğer sistemler belirlenen listede 
bulunmayan diğer MHler’in bildirilmesine ve imkan dahilinde mesleki olduğu kanıtlanması durumunda tazmin 
edilmesine de olanak tanımıştır (Tablo 3). Bildirim kriterleri, özellikle MH’nin iş yeri maruziyetine bağlanması için 
gerekli kanıt düzeyi, sistemler arasında ve MHler arasında çeşitlilik göstermiştir. Bazı sistemler için (Belçika, 
İspanya ve Birleşik Krallık) maruziyet, bildirimde bulunan doktor veya şikayette bulunan birey tarafından 
tanımlanırken diğerleri için (Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya ve İsviçre) bildirimde bulunan 
ve/veya şikayeti değerlendiren uzmanlar (ör. doktorlar veya hijyenistler) tarafından maruziyete dair ek 
değerlendirme ve doğrulama istenir. 
 Burada incelenen tüm tazminat esaslı sistemler yurt genelinde olmak üzere kuruldu. Ancak serbest çalışanlar 
çoğunlukla hariç tutuldu (Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, İrlanda, İsviçre ve Birleşik Krallık). Ayrıca 
Belçika ve İsviçre’deki sistemler askeri personeli hariç tutmuştur ve burada incelenen Fransız tazminat esaslı 
sistem de (CNAMTS ) devlet memurlarını ve çiftçileri (faklı bir sigorta sağlayıcı tarafından kapsanan)hariç 
tutmuştur. Eksik bildirim düzeyi yalnızca Finlandiya, Fransa ve İspanya için değerlendirildiği kadarıyla bildirildi (en 
azından kısmen). Ancak eksik bildirim düzeyi ve bu olguyu değerlendirmek için kullanılan yöntemlere ilişkin 
özgün bilgiler genel anlamda sağlanmadı. İnsidans oranlarını yayımlayan tazminat esaslı sistemler için (Çek 
Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık) kullanılan payda ya ulusal çalışan 
nüfus tahminleri ya da ilgili sağlık sigortası veri tabanından alınan çalışan sayısıydı. 
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Tablo 1. Modernet katılımcılarına, ülkelerindeki her bir meslek hastalığı sürveyans sistemi hakkında 
sorulan sorular 

Bölüm   
 
Sorular 
 

Genel  1. İnternet sitesi 
 2. Sisteme kısa bakış 
 3. Modernet ‘bağlantıları’ 
 4. Veri ulaşılabilirliği / erişilebilirliği 
 5. Başlangıç tarihi 

Sistemin ‘amaçları’6. Sistem 
tazminatla bağlantılı mı? 

6. Sistem tazminatla bağlantılı mı? 

 7. Yanıt evet ise, tazmin edilmiş meslek hastalığının bir listesi var mı? 

 8.   Yanıt hayırsa, tazmin edilmiş hastalıklara dair bilgiler başka bir 
yerde kayıtlı mıdır? 

 9. Kim bildirimde bulunuyor? 
 10. Raporlama kriterleri nelerdir? 

 11. Vakalar tıbben teşhis ediliyor mu? 
 12. Sistem insidans, prevalans veya her ikisini de ölçüyor mu? 

 13. Sistem tüm coğrafi bölgeleri kapsıyor mu? 

 14. Sistem tüm ekonomik sektörleri kapsıyor mu? 
 15. Doktorlarca kapsanan nüfus belirlendi mi? 

 16. Eksik bildirim düzeyi belirlendi mi? 
Hangi değişkenler bildiriliyor? 
 

17. Teşhis? 

 18. Bireysel duyarlılık (ör. önceden mevcut olan astım)? 

 19. Vakanın teşhis edildiği tarih? 
 20. Vakanın bildirildiği tarih? 

 21. Semptomlar? 

 22. Semptomların başlangıç tarihi? 
 23. Teşhis anındaki yaşı? 

 24. Bildirimin yapıldığı andaki yaşı? 
 25. Doğum tarihi? 

 26. Cinsiyet? 

 27. Doğum yeri? 
 28. İşçinin adresi? 

 29. İşyeri adresi? 
 30. Meslek? 

 31. Ekonomik sektör? 

 32. Maruziyetler (maruziyet nasıl tanımlanıyor, maruziyet süresi nasıl 
kaydediliyor, isnat edilebilirlik düzeyi nasıl değerlendiriliyor (ve 
böyle olması halinde kim tarafından değerlendiriliyor))? 

 33. Mesleki olmayan herhangi diğer faktörler? 

Hangi kodlama sınıflandırma sistemleri 
kullanılıyor 

34. Teşhis? 

 35. Meslek? 
 36. Ekonomik sektör? 
 37. Maruziyetler? 
 38. Verileri kim kodluyor? 

 
Dördü, birden fazla sistem için bilgi vermekle birlikte (Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç ve Birleşik Krallık) 
tazminat esaslı olmayan sistem için bilgi veren yedi ülke Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Makedonya, 
Hollanda, Norveç ve Birleşik Krallık’tı (Tablo 4). Bu ülkelerin tümü (Makedonya hariç) MH’nin herhangi bir türünü 
bildirmeye yönelik en az bir sistem için bilgi sağlamıştır. Bu kategorideki birçok sistem (19/22 = %86) işyeri 
hekimleri, pratisyen doktorlar, organ uzmanları (göğüs doktorları, dermatologlar) ve diğerlerini (cerrahlar, 
nörofizyologlar, patologlar, onkologlar, alerji uzmanları ve bulaşıcı hastalıklar danışmanları) kapsayan 
doktorlardan gelen raporlara dayanmıştır. Bu kategoride geri kalan üç sistem işçi ve işverenlerden gelen 
raporlara dayanmıştır. 
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Bu kategorideki bazı sistemler belirli hastalıkları (ör. ONAP2 ve astım) veya belirli hastalık gruplarını (ör. SWORD 
ve solunum hastalıkları) izlemek için kurulmuşken diğerleri bildirilecek herhangi MH türü için kurulmuştur (Tablo 
5). Tazminatla bağlantılı olmamasına rağmen diğerleri (Makedonya’daki ulusal bildirim sistemi ve Birleşik 
Krallık’taki RIDDOR) yalnızca belirlenen listedeki MHler’in bildirilmesini gerektirmiştir. Bildirim kriterleri sistemler 
arasında çeşitlilik göstermiştir; fakat en sık atıfta bulunan ‘işten kaynaklanan veya iş nedeniyle kötüleşen’ 
olmuştur. 
 

Tablo 2. Modernet konsorsiyumunda yer alan ülkelerde tazminat esaslı meslek hastalığı sürveyans sistemleri  

No. No. Ülke (başlama 
tarihi)

a
  

Sistem, internet sitesi Bildirim mekanizması 

1 Belçika (2000)   Belçika Meslek Hastalıkları Tazminat Fonu 
(FBZ), www.fmp-fbz.fgov.be/web/index.php 

Bir MH şüphesi bulunana bir hastaya bakan 
herhangi doktor, daha sonra çalışana tazminat 
formu gönderecek olan FBZ’ye bildirim formu 
vermekle yasal olarak yükümlüdür. Akabinde FBZ 
çalışanı bir doktor onayı / tazminatı 
belirleyecektir. 

2 Çek Cumhuriyeti 
(1991) 

Çek Cumhuriyeti Meslek Hastalığı Kayıt 
Dairesi, http://www.szu.cz/publications-and-
products/ data-and-statistics/occupational  

Bir MH şüphesi bulunan bir hastaya bakan 
herhangi doktor, bir uzman doktor (akabinde 
onayı/ tazminatı belirleyecek olan) tarafından 
değerlendirilecek hastayı 15 (yetkili) MH 
merkezinden birisine yönlendirmekle yasal olarak 
yükümlüdür. 

3 Finlandiya (1964) Finlandiya Meslek Hastalıkları Kayıt Dairesi, 
www.ttlfi/en/press/Pages/press51_2012.aspx 
  
 

MH şüphesi bulunan bir hastaya bakan herhangi 
doktor, vakayı bölge iş sağlığı ve güvenliği genel 
müdürlüğüne bildirmekle yasal olarak 
yükümlüdür. Tazminat başvurusunda bulunmak 
için doktorlar ek olarak sigorta şirketlerini 
bilgilendirmek zorundadır (akabinde sigorta 
şirketinde çalışan bir doktor onayı/ tazminatı 
belirleyecektir). 

4 Fransa (2002) CNAMTS Meslek Hastalığı (özel sektör 
çalışanları – Sosyal Güvenlik), 
www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiq
ues-et-analyse/sinistralite-atmp.html 
 

Tazminat talep eden birey (veya temsilcisi) 
akabinde onayı/ tazminatı belirleyecek ilgili 
sigorta fonundan (özel sektördeki Fransızlar’ın 
%87’si için bu kurum CNAMTS’dir) talepte 
bulunmalıdırlar. Bu rapora, talep sahibi tarafından 
seçilmiş doktorca hazırlanan, hastalığı tanımlayan 
bir sağlık raporu eklenir. 

5 Almanya (1975) Almanya Zorunlu Kaza Sigortası (DGUV), 
www.dguv.de/de/index.jsp 

MH şüphesi bulunan bir hastaya bakan herhangi 
doktor, vakayı zorunlu kaza sigortasına 
bildirmekle yasal olarak yükümlüdür. Ayrıca, bir 
vakadan şüphelenen herhangi bir çalışan da bunu 
bildirmek zorundadır. Hastalar veya diğer 
sigortacılar bir vakayı bildirebilirler. Sonrasında 
zorunlu kaza sigortası vakayı işlemden geçirir ve 
onaylanıp onaylanmayacağına / tazmin edilip 
edilmeyeceğine karar verir. 

6 Macaristan (1996) Ulusal Meslek Hastalıkları ve Maruziyet 
Vakaları Kayıt Dairesi, http://www.omfi.hu/  
 

MH şüphesi bulunan bir hastaya bakan herhangi 
doktor, maruziyetleri doğrulayacak ve tüm verileri 
uzman görüşüne sunmak üzere Kamu Sağlığı 
İdaresi Başkanlığı İş Sağlığı Dairesi’ne (OTH – 
Department of Occupational Health at Office of 
the Chief Medical Officer) gönderecek bölge iş 
teftiş kuruluna vakayı bildirmekle yasal olarak 
yükümlüdür. Değerlendirmeden sonra sosyal 
güvenlik mükellefi (veya bölge sağlık sigortası 
fonu) bilgilendirilecek ve tazminata ilişkin kararını 
verecektir. 
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Tablo 2. Devamı 
No. No. Ülke (başlama 

tarihi)
a
  

Sistem, internet sitesi Bildirim mekanizması 

7 İrlanda 
Cumhuriyeti 

Belirlenen meslek hastalıkları, Sosyal 
Koruma Dairesi (DSP - Department of 
Social Protection), www.welfare.ie/en/ 
Pages/oib.aspx  

Tazminat talep eden birey (veya temsilcisi) Sosyal 
Koruma Dairesi’nden talepte bulunmalıdır. 
 Bu rapora, talep sahibi tarafından seçilmiş doktorca 
hazırlanan, hastalığı tanımlayan bir sağlık raporu 
eklenir. 

8 İtalya (1951) İtalya İş Kazaları Ulusal Sigorta Enstitüsü 
(INAIL), 
www.inail.it/internet/default/Statistiche/
Bancadatistatistica/index.html 
 

Tazminat talep eden birey (veya temsilcisi) sonrasında 
onayı / tazminatı belirleyecek sigorta fonundan (INAIL) 
talepte bulunması gereken işverenine hastalığı 
açıklayan bir sağlık raporu göndermelidir. 

9 İspanya (1989) Sosyal Güvenlik Sistemi Meslek 
Hastalıkları Kayıt Dairesi, 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/index.htm 
 

 MH şüphesi bulunan bir hastaya bakan Ulusal Sağlık 
Hizmeti’ndeki herhangi doktor vakayı, bunu kişinin 
sağlık sigortası şirketine gönderecek bir Sağlık Teftiş 
Kurulu Birimi’ne (veya belirli bölgelerde mevcut olan İş 
Sağlığı Birimi’ne) sevk etmelidir. Nihai karar Ulusal 
Sosyal Güvenlik Enstitüsü’nde (INNS) olmakla birlikte 
sağlık sigortası şirketi onayı belirleyecektir. Ayrıca işyeri 
hekimleri (işçi sağlık sürveyansından sorumlu) de 
doğrulama için şüpheli MHları’nı sağlık sigortası 
şirketlerine sevk etmelidirler. Sigorta şirketleri 
tarafından onaylanması halinde CEPROSS olarak 
adlandırılan MH bildirimi ve kaydına yönelik elektronik 
yöntemle Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi’ne bir rapor 
iletilecektir. 

10 İsviçre (1984)   İsviçre Ulusal Kaza Sigortası Fonu (SUVA), 
www.unfallstatistik.ch/ 
 

Tazminat talep eden bireyin işvereni, daha sonra talebi 
SUVA’ya (SUVA tarafından istihdam edilmiş bir doktor 
akabinde onayı / tazminatı belirleyecektir) gönderecek 
ilgili sigorta şirketinden talepte bulunmalıdır. 

11 Birleşik Krallık (UK 
1991)   

İş Kazası Maluliyet Ödeneği (IIDB) sistemi, 
www.gov.uk/industrial-injuries-
disablement-benefit 
  
 

Tazminat talep eden birey (veya temsilcisi) Çalışma ve 
Emeklilik Bakanlığından talepte bulunmalıdır. Bu rapora, 
talep sahibi tarafından seçilmiş doktorca hazırlanan, 
hastalığı tanımlayan bir sağlık raporu eklenir. 

a
Verilerin bilgisayar formatında mevcut olduğu andan itibaren. 

 

 
  
Fransa’daki InVS koordineli sistemler ve yalnızca belirli bölgeleri kapsayan (en azından şu an) İtalya’daki Malprof 
hariç olmak üzere bu kategorideki birçok sistem tüm coğrafi bölgeleri kapsamak üzere kurulmuştur. Bazıları (ör. 
Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’nde OPRA, Fransa’da RNV3P) kapsamın düzensiz olduğunu belirtmiş olmasına 
rağmen benzer şekilde tüm sistemler, tüm işçi türlerini kapsamak üzere kurulmuştur. Doktora dayalı sistemlerin 
bazıları için (ör. Hollanda ve Norveç kayıt daireleri ve Birleşik Krallık SWORD ve EPIDERM) faal olarak yer alan ve 
bildirimde bulunan doktorların oranı tahmin edilmişken diğerleri, doktorlarca (ör. Hollanda Kayıt Dairesi, Birleşik 
Krallık THOR-GP ve Fransa MCP) kapsanan nüfusu tahmin etmek ve dolayısıyla insidans oranları için paydaları 
hesaplamak için belirli çalışmalar yürütmüştür. 
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 Çalışma, tüm MH sistemlerine özgü dört değişken tanımladı; yani teşhisi, bildirim tarihi, cinsiyet ve bildirimin 
yapıldığı andaki yaşı (doğum tarihi ve bildirim tarihinden ya doğrudan ya da çıkarımla) (Şekil 1). Ayrıca tüm 
sistemler, çoğunluğu (%88) her ikisine dair bilgi toplamakla birlikte meslek ve/veya ekonomik sektör hakkında bilgi 
toplamıştır. Beşi hariç olmak üzere tüm sistemlerde MH ile bağlantılı maruziyet kaydedildi: ROI’de iki (tazminat 
esaslı sistem ve işgücü piyasası araştırması), Macar CB sistemi, İtalya’da Malprof ve Birleşik Krallık LFS sistemi. 
Maruz kalma süresini kaydeden bu sistemler için genellikle istihdam başlangıç ve bitiş tarihi şeklini almıştır. Fransız 
kas-iskelet (TMS) ve mezotelyoma (PNSM) sistemleri için maruziyet, kendi kendine uygulanan bir anket yoluyla 
değerlendirilmişken geri kalanı için bildirimde bulunan doktordan (veya işçi/işveren) olası etmen, görev veya 
faaliyet açıklaması istenmiştir. Coğrafya (doğum yeri, işçinin ve işyerinin adresi), semptomlar ve daha önceden 
bulunan yatkınlıkla ilgili değişkenler çok daha az sıklıkta bildirildi (genel anlamda sistemlerin %50’sinden azı).  

 
Tartışma 
 
Bu uygulama, Modernet konsorsiyumu içindeki 20 ülkenin 11’inde MH izlemesi için tazminat esaslı sistemleri 
tanımladı. Bunların dördü, tazminat esaslı olmayan MH sitemleri (her ülkede MH’nin herhangi bir türünün 
bildirilmesini sağlayan en az bir sistemle birlikte) için de bilgi sağladı. Ayrıca üç ülke yalnızca tazminat esaslı olmayan 
sistemler için bilgi sağladı. Toplanan verilerin türü değişkenlik gösterdi; fakat tümü teşhis, yaş, cinsiyet, bildirim 
tarihi ve meslek (ve/veya endüstri) verileri topladı ve birçoğu maruziyete dair bilgi topladı. 
 Tazminat esaslı bir sistemi onaylamayan ülkeler arasında iki ülke (Hollanda ve Makedonya) tazminat esaslı 
sistemlere dair bilgi verdi (Hollanda’da MHler spesifik olarak tazmin edilmez ve işveren, işçinin yaralanma ve 
hastalığının nedenine bakılmaksızın sosyal güvenlik ödemelerini yapmakla mükelleftir; Makedonya’da ise MHler için 
mevcut hiçbir tazminat yoktur). Hem Malta hem de İzlanda, MH verilerini toplayacak ve analiz edecek hiçbir resmi 
sistemin bulunmadığı yanıtını verdi (iki durumda da MHler ilgili ulusal makamlara bildirilmelidir ve Malta’da olanak 
dahilinde tazmin edilmektedir; fakat bu durum iş sağlığında eğitim eksikliği ve teşvik eksikliği gibi etkenlerle 
aksamaktadır).  
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Tablo 3. Modernet konsorsiyumunda yer alan ülkelerde tazminat esaslı meslek hastalığı sürveyans sistemlerine bildirimde 
bulunma kriterleri 

No. Bildirim kriterleri Tazmin edilebilir 
MHler 

a
 

1. Belçika
  

Hastalık belirlenen bir listedeyse (FBZ veya AB) ve talep sahibi ilgili maruziyeti ve hastalığı 
veya muhtemel kaynağının iş olduğu başka bir hastalığı (ve talep sahibi maruziyet ve hastalık 
arasındaki ilişkiyi kanıtlayabilirse) veya semptomları iş nedeniyle şiddetlenen bir hastalık 
olduğunu kanıtlayabilirse. 

Herhangi biri 

2. Çek 
Cumhuriyeti 

Hastalık, Çek Hükümeti tarafından düzenlenen MHler listesindeyse ve belirli risk faktörüne 
maruziyet, ilgili MH’ye neden olmaya yeterli olarak bir halk sağlığı kurumu tarafından 
kanıtlanmışsa. 

Belirlenen liste 

3. Finlandiya Onaylı veya şüpheli herhangi bir yeni MH vakası bildirilmelidir (bir liste bulunmaktadır; fakat 
diğer MHler bildirilebilir). Mesleki maruziyetin esas neden olması gerekmektedir ve 
maruziyet ile sonuç arasındaki bağlantı olasılığının kanıtlanması gerekir. 

Herhangi biri 

4. Fransa  Hastalık, MH tablolarından birinde kayıtlıysa ve ilgili koşullar karşılanırsa, hastalığın mesleki 
kökenine dair bir olasılık vardır ve hastalık otomatik olarak kabul edilir. Herhangi biri 1993 
yılından bu yana diğer MHler (yani tablolarda olmayan ve/veya kriterleri karşılamayan) 
bildirilebilmektedir (işle ilgili olup olmadığını/ tazmin edilebilir olup olmadığını bölge kurulları 
belirler). 

Herhangi biri 

5. Almanya Hastalık belirlenen listedeyse, ilgili koşullar karşılanıyorsa ve mesleki kökeni kanıtlanıyorsa 
hastalık bir MH olarak kabul edilir. Listede olmayan hastalıklar da bildirilebilir. 

Herhangi biri 

6.Macaristan Tıbben doğrulanmış teşhis, doğrulanmış maruziyet ve hastalıkla maruziyet arasındaki 
doğrulanmış bağlantı. Her bir hastalığa yönelik kriterler her zaman özenli bir şekilde 
belirlenmez; uzmanlar deneyimlerine, mevcut bilimsel bilgilere ve gerekli olması halinde 
uzman görüşüne dayanarak karar verirler. 

Herhangi biri 

7. İrlanda 
Cumhuriyeti 

Hastalık belirlenen listedeyse ve belirlenen bir meslekle bağlantılıysa veya (sağırlık haricinde 
belirlenen hastalıklar için) meslek, belirlenen listede değilse fakat hastalığın işle ilgili olduğu 
kanıtlanabiliyorsa (%50 veya daha fazlasının nedeni olma ihtimaline dair kanıt gereklidir, yani 
belirli maruziyete atfedilebilir olan maruz kalan nüfustaki vakaların >%50). 

Belirlenen liste 

8. İtalya Doktor, durumun mesleki maruziyetten kaynaklanmasının muhtemel olduğunu düşünürse. 
Kanunen işle ilgili olarak tanımlanmış hastalıkların bir listesi bulunmaktadır (iş faaliyetleriyle 
ilgili). Listede yoksa, tazminat almak için hastalıkla iş arasında bir bağlantının bulunduğu 
kanıtlanmalıdır. 

Herhangi biri 

9. İspanya  Hastalık belirlenen bir listedeyse ve belirlenen meslekle bağlantılıysa. Listede yoksa, bir 
hastalık / maruziyet birleşimi, bir MH olarak değil de ‘işten kaynaklı’ olarak kabul edilmesi 
yoluyla 'iş kazası' olarak tazmin edilebilir (bilimsel neden olma kanıtı yeterliyse). Yeni hastalık 
/ maruziyet birleşimi listeye eklenebilir; fakat bu durum izlenecek resmi ve bürokratik bir 
süreç ve yasal onay gerektirir (bilimsel kanıta ek olarak). İşçi, alınan kararı kabul etmiyorsa 
Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (INSS) yeniden değerlendirme talep edebilir. 
Anlaşmazlık devam ederse kişi mahkemeye gidebilir ve tazminat talep edebilir. 

Herhangi biri 
(belirlenen listede 
bulunmayan 
ruhsal hastalıklar 
hariç) 

10.İsviçre Hastalık belirlenen listedeyse ve belirlenen esas/görevle bağlantılıysa (%50 veya daha fazla 
neden olma olasılığı kanıtı gerektirir) veya (listede değilse) hastalık yalnızca veya esasen ciddi 
bir şekilde mesleki faaliyetten kaynaklanmışsa (%75 veya daha fazla neden olma ihtimali 
kanıtı gerektirir). 

Herhangi biri 

11. Birleşik 
Krallık  

Hastalık belirlenen listedeyse ve talep sahibi, işle bağlantılı olarak iş yerinde veya onaylı ya da 
kayıtlı bir eğitim planı veya kursu sırasında meydana gelen bir kaza, hastalık veya olayın 
sonucu olarak hastalandığını veya sakatlandığını düşünüyorsa.  
 

Belirlenen liste 

a
Vaka belirlenen kriterleri karşılıyorsa. 
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Tablo 4. Modernet konsorsiyumunda yer alan ülkelerde tazminat esaslı olmayan meslek hastalıkları sürveyans sistemleri 

No. Ülke (başlangıç 
tarihi) 

Sistem, internet sitesi Bildirim mekanizması 

12. Fransa (2002)  InVS: programme de surveillance des troubles 
musculo-squelettiques (TMS), 
http://www.invs. sante.fr/fr/ 
Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/ 
Troubles-musculo-squelettiques-TMS 

Fransız Halk Sağlığı Sürveyans Enstitüsü’nün (InVS) 
Sağlık – Çalışma bölümü işle ilgili kas-iskelet sistemi 
hastalıkları (TMS), mezotelyoma (PNSM), astım 
(ONAP2) ve işle ilgili hastalık (MCP)hakkındaki 
programların izlenmesini koordine eder. Katılımcı 
doktorlar (gönüllü olarak) olağan klinik uygulamaları 
sırasında baktıkları vakaları bildirirler (MCP için 
doktorlar her 6 ayda 2 haftalık bir dönem için 
bildirimde bulunurlar). TMS – uzman doktorlar (işyeri 
hekimleri, cerrahlar, nörofizyologlar). PNSM – ~18 
milyon nüfusu (Fransa nüfusunun %30’u) kapsayan 
Fransa’nın 21 ilindeki tüm uzman doktorlar 
(patologlar, pnömologlar, onkologlar, MH uzmanları). 
ONAP2 – altı bölgeden yaklaşık 420 uzman doktor 
(patologlar, akciğer uzmanları ve alerji uzmanları ve 
işyeri hekimleri). MCP - 13/22 bölgeden yaklaşık 800 
işyeri hekimi. 

13. Fransa (1998)  InVS: Fransa Ulusal Mezotelyoma Sürveyans 
Programı (PNSM), http:// 
www.invs.sante.fr/fr/ 
Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/ 
Declaration-obligatoire-des-mesotheliomes 

14. Fransa (2008)  InVS: Observatoire National des Asthmes 
Professionnels (ONAP2), 
http://www.invs.sante. fr/fr/Dossiers- 
thematiques/Travail-et-sante/ Asthme-d-
origine-professionnelle 

15. Fransa (2003)  InVS: İşle İlgili Hastalıklar (MCP) Sürveyans 
Programı, http://www.invs.sante.fr/fr/ 
Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/ 
Maladies-a-caractere-professionnel 

16. Fransa (2001)  Réseau national de vigilance et de prévention 
des pathologies professionnelles (rnv3p), 
www.anses.fr/fr?pageid=1671&parentid=943 
 

RNVP, ANSES (Fransa Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği ajansı) tarafından koordine edilen MHler’e 
dair teyakkuz ve önlemeye yönelik ulusal bir ağdır ve 
üniversite hastanelerinde bulunan 32 MH 
merkezinden oluşmaktadır. Şüpheli bir MH’ye bakan 
herhangi bir doktor, işle ilgililiğini belirlemesi için 
vakayı RNV3P çalışanı bir işyeri hekimine sevk 
etmelidir. Rnv3p-sst, olağan klinik uygulamaları 
sırasından işyeri hekimi tarafından teşhis konulan tüm 
MHler’in bildirilmesi için tahsis edilmiştir. 

17. Fransa (2001)  rnv3p-SST, www.anses.fr/ 
fr?pageid=1671&parentid=943 
 

18. İrlanda 
Cumhuriyeti (ROI) 
(2005) 

İrlanda Cumhuriyeti’nde Sağlık ve Meslek 
Araştırma Ağı (THOR ROI): İşle İlgili Solunum 
Hastalıkları Sürveyansı (SOWRD), 
www.coeh.man.ac.uk/u/ire-sword 
 

THOR-ROI, İrlanda Cumhuriyeti’nde bulunan bir 
sürveyans ağıdır. Yaklaşık 12 göğüs doktoru (SWORD – 
ROI), 13 dermatolog (EPIDERM-ROI) ve 22 işyeri 
hekimi (OPRA-ROI) normal klinik uygulamaları 
sırasında gördükleri herhangi yeni MHler’i gönüllü 
olarak bildirirler. 

19. ROI (2005  THOR-ROI: Mesleki Cilt Sürveyansı (EPIDERM), 
www.coeh.man.ac.uk/u/ ire-epiderm 

 

20. ROI (2007)    THOR-ROI: İşyeri Hekimleri Bildirim Faaliyeti 
(OPRA), www.coeh.man. ac.uk/u/ire-opra 
 

 

21. İrlanda 
Cumhuriyeti (1997)  

Üç Aylık Ulusal Hanehalkı Anketi (QHNS – 
Quarterly National Househol Survey) 
http://www.cso.ie/en/qnhs/ 
abouttheqnhs/whatistheqnhs/ 
 

QNHS, İrlanda’da işgücü piyasası hakkında veri 
toplayan üç aylık hanehalkı örnek anketidir. QNHS, 
birisi işle ilgili kazalar ve hastalıklar hakkında olan, her 
üç ayda özel modüller uygular. 
 
 

22. İtalya (2000)  Malprof meslek hastalıkları sürveyans sistemi, 
www.ispesl.it/statistiche/ index_mp.asp 
 

Şüpheli bir MH gören herhangi bir doktor, durumu 
Yerel Sağlık Birimleri’ne (LHU – Local Health Units) 
bildirir. LHUlar’da önleme hizmetlerinde çalışan işyeri 
hekimleri veriler Malprof’a gönderir. Şu anda 12 bölge 
Malprof’da bildirimde bulunuyor (işçilerin %80’i). 
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Tablo 4. Devamı 

No. Ülke (başlangıç 
tarihi) 

 Sistem, internet sitesi Bildirim mekanizması 

23. Makedonya 
(2009)  

Makedonya meslek hastalıkları kayıt dairesi, 
http://www.imt.mk/occupdiseases_en.htm 
 

Şüpheli bir MH’ye bakan herhangi bir doktor, 
sonrasında ayrı raporları analiz etmesi ve 
yayımlanması için Makedonya Cumhuriyeti Halk 
Sağlığı Kurumu’na gönderecek olan Bölge Halk Sağlığı 
Merkezleri’ne (PHC) bildirmelidir. 
 

24. Hollanda (1997)  Ulusal bildirim ve kayıt sistemi, 
ncvb.amc.nl/NCVB MenR/dyn/user/login 
 
 

Şüpheli MH bulunan bir hastaya bakan herhangi bir 
işyeri hekimi vakayı kayıt dairesine (Hollanda Meslek 
Hastalıkları Merkezi tarafından yönetilen) 
raporlamakla yasal olarak yükümlüdür ancak 
doktorların yalnızca %20’sinin bildirimde bulunduğu 
tahmin ediliyor. 
 

 
25. Norveç (1987)  

İş Teftiş Kurulu İşle İlgili Hastalıklar, 
Rahatsızlıklar ve Bozukluklar Kayıt Dairesi, 
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel. 
html?tid=79289 
 

Şüpheli bir MH’ye bakan herhangi bir doktor durumu 
kayıt dairesine bildirmekle yasal olarak yükümlüdür 
(fakat doktorların yalnızca %5’inin bildirimde 
bulunduğu tahmin edilmektedir). 
 

26. Norveç (2009)  Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü (NIOH) kayıt dairesi, 
https://stami.no/ 
 
 

Ulusal, anonim bir kayıt dairesi. Norveç’in altı meslek 
hekimliği kliniğinde (büyük bölge hastanelerinde 
bulunan) şüpheli bir MH’ye bakan herhangi bir 
doktor vakayı kayıt dairesine bildirmelidir. 
 

27. Birleşik Krallık 
(1989)  

THOR: SWORD, www.coeh.man.ac.uk/u/sword THOR, Birleşik Krallık çapında bir sürveyans ağıdır.  
Yaklaşık 415 göğüs doktoru (SWORD), 149 
dermatolog (EPIDERM), 283 işyeri hekimi (OPRA), 
231 pratisyen hekim (THOR GP) ve bulaşıcı hastalık 
kontrolündeki (SIDAW) 26 danışman olağan klinik 
uygulamalarında karşılaştıkları herhangi bir yeni 
MH’yi gönüllü olarak raporlamaktadır. 
 Doktorlar ya aylık olarak (tüm katılımcıların ~%10’u) 
ya da senede (~90%) bir kez rastgele seçilen bir ayda 
katılmaktadır. 
 

28. Birleşik Krallık 
(1993)  

THOR: EPIDERM, www.coeh.man.ac.uk/u/ 
epiderm 
 

29. Birleşik Krallık 
(1996)   

THOR: OPRA, www.coeh.man.ac.uk/u/opra 
 

30. Birleşik Krallık 
(2005)  

Pratisyen Hekimlikte THOR (THOR GP), www. 
coeh.man.ac.uk/u/thorgp 

31. Birleşik Krallık 
(1996)  

THOR: İşyerinde Enfeksiyon Hastalıkları 
Sürveyansı (SIDAW), http://www.population-
health.manchester.ac.uk/epidemiology/COEH/r
esearch/ thor/schemes/sidaw/ 

32. Birleşik Krallık 
(2001)  

Hasta Tarafından Bildirilmiş İşle İlgili Hastalıklar 
Anketi (SWI), 
www.hse.gov.uk/statistics/publications/swi.htm 
 
 

SWI anketi, işgücü piyasasına dair veri toplayan üç 
aylık Birleşik Krallık hane halkı örnek anketi olan 
İşgücü Anketi (LFS – Labour Force Survey) modülü 
gibi bireysel olarak raporlanan işyeri yaralanmaları 
ve işle ilgili hastalıkları hakkında veri toplar. 
 

33. Birleşik Krallık 
(1974)  

Yaralanma, Hastalık ve Tehlikeli Durumları 
Bildirme Kılavuzu Yönetmeliği (RIDDOR), 
www.hse.gov.uk/riddor/index.htm  

İşverenler ve diğer belirli sorumluluk sahipleri 
herhangi bir iş kazasını Sağlık ve Güvenlik Kurulu’na 
bildirmekle yasal olarak yükümlüdür. 
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Şekil 1. Modernet konsorsiyumunda yer alan ülkelerde her bir meslek hastalığı sürveyans sistemine bildirilen 
değişkenler.

Kısmen veya tamamen 
tazminata dayalı sistemler 

Tazminata dayalı 
olmayan sistemeler 

Tanı 
Bildirim tarihi 
Cinsiyet 
Bildirimin yapıldığı andaki yaş 
Mesleği 
Ekonomik sektör 
Maruziyet 
Maruziyet süresi 
İsnat edilebilirlik düzeyi 
Doğum tarihi 
İşçinin adresi 
İşyeri adresi 
Tanı tarihi 
Tanı anındaki yaş 
Semptomlar 
Semptomların başlama tarihi 
Yatkınlık 
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Tablo 5. Modernet konsorsiyumunda yer alan ülkelerde tazminat esaslı olmayan meslek hastalıkları sürveyans 
sistemine bildirim kriterleri 

No. Bildirim kriterleri Bildirilmesi 
zorunlu MHler 

12. Fransa (TMS) Doktor tarafından görülen heran bir yeni kas-iskelet sistemi bozukluğu (mesleki olarak 
kabul edilsin veya edilmesin). 

Kas-iskelet 
sistemi 

13. Fransa (PNSM)
  

Doktor tarafından görülen herhangi bir yeni plevral mezotelyoma vakası (mesleki olarak 
kabul edilsin veya edilmesin). Özel bir bildirim yöntemi tanımlanmaktadır ve tüm özel 
tıbbi yapılara uygulanır. 

Plevral 
mezotelyoma 

14. Fransa (ONAP2) Doktorun mesleki maruziyetten kaynaklandığını düşündüğü herhangi bir yeni astım 
vakası. Doktorlar mesleki astım (MA – Occupational Asthma) ihtimalini muhtemel veya 
kesin olarak değerlendirir. Akabinde dört uzman bildirilen vakaları inceler (ve iş nedeniyle 
kötüleşen astım vakalarını hariç tutar) ve sonrasında MA ihtimalini üç kategoride 
değerlendirir: tipik astım (latensli dönem), astım benzeri sendrom (veya atipik astım) ve 
reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu (RADS; latens olmayan dönem). 

Astım 

15. Fransa (MCP) Doktorun hastalığın/semptomların işten kaynaklandığını veya iş nedeniyle kötüleştiğini 
düşündüğü herhangi bir vaka (başka yerde tazmin edilmemiş). 

Herhangi biri 

16. Fransa (rnv3p) Bir meslek hastalığı merkezine (RNV3P ağında) sevk edilmiş herhangi bir vaka. MH 
merkezlerinde ilişki kuvveti ve her bir şüpheli etken dört sınıf ölçeğinde (olumsuz, olası, 
muhtemel, kesin) bir akademik iş sağlığı uzmanı tarafından değerlendirilir. 

Herhangi biri 

17. Fransa (rnv3p-
sst)  

Doktorun işten kaynaklandığına veya iş nedeniyle kötüleştiğine inandığı herhangi bir vaka.  Herhangi biri 

18. İrlanda 
Cumhuriyeti (ROI) 
(SWORD) 

Doktorların olasılıklar ışığında, işten kaynaklanma veya iş nedeniyle kötüleşme ihtimalinin 
daha yüksek olduğunu düşündükleri, doktor tarafından görülmüş herhangi bir yeni vaka 
(işyeri maruziyetinin durumun tek nedeni olması gerekli değildir). Bazı yönlendirmelerde 
bulunulmasına rağmen (THOR-ROU internet sitesinden erişilebilir) işle ilgililik kararı 
doktora bağlıdır. 

Solunum 

19. ROI (EPIDERM) Cilt 
20. ROI (OPRA) Herhangi biri 
21. ROI (QHNS) Bireylere, işten kaynaklandığına veya iş nedeniyle kötüleştiğine inandıkları, son 12 ayda 

herhangi bir hastalık veya sakatlıkları bulunup bulunmadığı sorulur ve en yeni işle ilgili 
hastalığı açıklamaları istenir. 

Herhangi biri 

22. İtalya (Malprof) Doktorun mesleki maruziyetten kaynaklanmasının olası olduğunu düşündüğü herhangi bir 
yeni vaka. 

Herhangi biri 

23. Makedonya Meslek hastalıkları listesinde ve sağlık kanıtı kanununda tanımlandığı üzere herhangi bir 
vaka.  

Belirlenen liste 

24. Hollanda Doktorların olasılıklar ışığında, bir algoritma ve kayıt ilkeleri kullanılarak belirlenen, işten 
kaynaklanma veya iş nedeniyle kötüleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu 
düşündükleri, doktor tarafından görülmüş herhangi bir yeni vaka (işyeri maruziyetinin 
durumun tek nedeni olması gerekli değildir). 

Herhangi biri 

25. Norveç Doktorun işten kaynaklandığını veya iş nedeniyle kötüleştiğini düşündüğü herhangi bir 
yeni ‘bozukluk’. ‘Bozukluklar’ hem ICD-10’da belirtilen teşhisleri hem de sağlık sorunları 
semptomlarını ve belirtilerini kapsar. 

Herhangi biri 

26. Norveç (NOIH) Bir iş hekimliği kliniğine sevk edilmiş herhangi bir yeni vaka. Klinikte, işle ilgililik ihtimali 
değerlendirilir (muhtemel, olası, muhtemel değil). 

 
Herhangi biri 

27. Birleşik Krallık 
(SWORD) 

Doktorların olasılıklar ışığında, işten kaynaklanma veya iş nedeniyle kötüleşme ihtimalinin 
daha yüksek olduğunu düşündükleri, doktor tarafından görülmüş herhangi bir yeni vaka 
(işyeri maruziyetinin durumun tek nedeni olması gerekli değildir). Bazı yönlendirmelerde 
bulunulmasına rağmen (THOR-ROU internet sitesinden erişilebilir) işle ilgililik kararı 
doktora bağlıdır. 

 
Solunum 

28. Birleşik Krallık 
(EPIDERM) 

Cilt 

29. Birleşik Krallık 
(OPRA) 

Herhangi biri 

30. Birleşik Krallık 
(THOR-GP) 

Herhangi biri 

31. Birleşik Krallık 
(SIDAW)   

Bulaşıcı 

32. Birleşik Krallık 
(SWI) 

Kişilere şu tarama sorusu soruldu: ‘son 12 ay içinde işinizden veya geçmişte yaptığınız 
işinizden kaynaklanan veya kötüleşen herhangi bir hastalık, sakatlık veya diğer fiziksel ya 
da ruhsal sorun yaşadınız mı?’. 

Herhangi biri 

33. Birleşik Krallık 
(RIDDOR) 

Bildirilmesi zorunlu kazalar; ölüm ve yaralanmaları, belirli meslek hastalıklarını (belirli 
mesleki maruziyetlerle bağlantılı), tehlikeli durumlar ve işten kaynaklanan gaz kazalarını 
kapsar. 

Belirlenen liste 
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Cevap vermeyen beş ülkeden Romanya, ulusal tazminat esaslı bir sisteme sahip olduğunu başka bir yerde 
belgelendirmiş [3] fakat Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Hırvatistan’dan daha fazla bilgi alınamamıştır. 11 sistemin 
dördü, Avrupa’da en sık bildirilen ikinci işle ilgili sağlık sorunu olmasına rağmen ‘stres’ gibi ruhsal bozuklukların 
tazmin edilmesine veya bildirilmesine olanak vermemiştir [6]. Geri kalanı için herhangi bir hastalık türünün 
bildirilmesi zorunlu değildi ve mesleki olduğu kanıtlanması halinde tazmin edilebilirdi. Ancak, gerekli kanıt düzeyi 
(ve tazminat olasılığı) hem MH türü hem de ülkeler arasında farklılık göstermiştir. Örneğin birçok ülke mezotelyoma 
(neredeyse yalnızca mesleki olan) gibi durumları tazminata hak kazanma olarak kabul etmiş fakat astım gibi diğer 
durumlar için daha büyük (ve değişken) kanıt düzeyi gerekmiştir. 
 
Yedi ülke bir veya daha fazla tazminat esaslı olmayan sistem için bilgi vermiştir. Ancak, Modernet ülkelerinde bilgi 
verilmeyenler için bu tür başka sistemler olabileceği bildirilmektedir. Örneğin bazı katılımcılar (özellikle çalışma 
grubunda temsilcisi bulunmayanlar)çalışmanın yalnızca ulusal değil, bir ülke içindeki bütün MH izleme sistemlerini, 
tazminat esaslı sistemini tanımlama amacı hakkında daha az bilgi sahibidirler veya diğerleriyle karşılaştırıldığında 
bunları karşılamak için daha az motive durumdadırlar. Ayrıca katılımcıların bilmediği ek MH sistemleri de 
bulunabilir. Tazminat esaslı sistemlerle karşılaştırıldığında genellikle daha geniş epidemiyolojik amaçları yansıtan 
tazminat esaslı olmayan sistemlere bir vakayı bildirme kriterleri genellikle daha az katıydı; bunlardan en çok atıfta 
bulunulan bildirimde bulunanların durumun işten kaynaklandığına veya iş nedeniyle kötüleştiğine (ve sistem, belirli 
bir hastalığı veya hastalık grubunu izlemek için kurulmadıkça herhangi bir MH türünün genellikle bildirilmesinin 
zorunluydu) inanmasıydı. Burada meslek hastalığı, işle ilgili sağlık bozukluğu, işle ilgili rahatsızlık ve işle ilgili hastalık 
gibi daha geniş bir terim yelpazesini kapsamak için kullanılan ’meslek hastalığı’ tanımında anlaşmaya varmak bu 
çalışmanın bir amacı değildir. Bunun yapılmasında yararlılık bulunabilmesine rağmen, özellikle tazminatla bağlantılı 
sistemler için, burada görüldüğü üzere tanımlanan sistemlerin üçte ikisi, tazminat haricindeki nedenlere yönelik 
kurulmuştur. İlginç bir şekilde bu kategorideki (Fransa’daki ONAP2 ve rnv3p ve Norveç’teki NIOH kayıt dairesi) 
yalnızca üç sistem için katılımcılar durumun işle ilgili olduğunu düşünme ihtimallerinin ölçüsünün gerekli olduğunu 
belirtmiştir. 
 
Burada incelenen birçok sistem, katılımcı ülkedeki tüm coğrafi bölgelerden ve tüm ekonomik sektörlerden MHler’in 
bildirilmesine olanak sağlamak için kurulmuştur. Ancak katılımcılar genellikle MHler’in eksik bildirildiğini (genellikle 
hangi ölçüde olduğu bilinmemesine veya yalnızca kısmen bilinmesine rağmen) belirtmiştir. Eksik bildirime katkısı 
olan temel etkenlerden birisi, bireyin ve/veya doktorun durumu işle ilişkilendirmemiş olduğu eksik teşhistir [7,8]. 
Tazminat esaslı bu sistemler için de eksik bildirim gerçekleşebilir; çünkü kişi tazminatın geçerliliğinin farkında 
değildir veya uygunluk kriterlerini karşılamamıştır. 
 Doktor bildirimine dayalı sistemler için eksik bildirim seviyesi doktor katılım düzeyi ile de etkilenecektir. Bu durum, 
kısmen bildirimin yapısına (yani gönüllü veya zorunlu) bağlı olarak farklı sistemler (ayrıca zaman içinde) arasında 
çeşitlilik gösterecektir; ancak diğer faktörler, örneğin doktorun iş yükü, iş sağlığında eğitim düzeyi ve iş sağlığıyla 
yakınlığı veya uzmanlık alanı da rol oynayacaktır. Ayrıca, belirli işgücü sektörlerinden MHler’in eksik bildirimi de 
bulunabilir. Katılımcılar en çok AB çalışan nüfusunun ~%15’ine (ve artmaktadır) tekabül eden bir sektör olan serbest 
çalışanları kapsamadığını belirtmiştir [9]. Diğer sistemler belirli işgücü sektörlerine sınırlı kapsam bildirmiştir. 
Örneğin, Birleşik Krallık’ta işyeri hekimine erişimin kamu sektörü ve büyük endüstrilere yönelik yanlılığı bulunduğu 
bilinmektedir ve bu durum, bu doktor grubu için (OPRA), Birleşik Krallık sürveyans sistemine bildirilen vakalara 
yansımaktadır [10]. Ancak bazı sistemler için katılımcılar, sistemle kapsanan nüfus (payda) miktarını belirlemek için, 
dolayısıyla daha doğru insidans oranlarını hesaplamaya imkan tanıyan, adımların atıldığını bildirmiştir [11,12]. 
 
Avrupa Komisyonu, AB’deki meslek hastalığı sistemlerinin mevcut durumlarını belirten kapsamlı bir raporu daha 
önce yayımlamış olmasına rağmen [4] bu araştırma özellikle tazminat esaslı olmayan sistemlere ilişkin ve bu 
sistemler tarafından toplanan değişkenlerle ilgili yararlı ek bilgiler sağlamaktadır. Bu ek bilgiler yalnızca 
araştırmacılar (ortak veya karşılaştırmalı çalışma yürütmek isteyebilecek olanlar) için değil aynı zamanda bir 
‘çekirdek sistemi’ yaygın bildirim alanları ve kodlama sistemleri ile tanımlaya, dolayısıyla Avrupa ölçeğinde MH 
sürveyansını en iyi durumu getirmeye yardımcı olma hususunda faydalıdır. Burada incelenen MH sistemlerinin 
birçoğuna (hepsi değilse bile) özgü kilit değişkenler teşhis, bildirim tarihi, cinsiyet, yaş, meslek, ekonomik sektör ve 
olası etken olmuştur. İş sağlığı eğilimleri hakkında karar alma ve araştırma için geniş ölçekte güvenilir ve anlamlı 
MHler sürveyansını sağlamak için bu değişkenler minimum düzenlemelerdir. Bu nedenle, ‘yeni ve yeni gelişen 
riskleri’ yakalayacak koruyucu sistemler gibi diğer amaçlı sistemler ek değişkenler gerektirmesine rağmen bu kilit 
hedefi karşılamak için gerekli ‘çekirdek değişkenler’ olarak incelenebilirler. Ele alınacak önemli bir husus(ve şu an 
baskıda olan) ilgili olduğunda bu çekirdek değişkenleri kaydetmek için kullanılan kodlama ile ilgilidir. Bu çalışma, 
daha fazla güvenilir uluslararası karşılaştırmaya ulaşmak için gereklidir. 
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Sonuç olarak bu çalışma, AB’deki mevcut MH izleme incelemelerini tamamlayan, Modernet konsorsiyumu 
içerisindeki mevcut MH izleme sistemleri üzerine yararlı bir inceleme sunmaktadır [4]. MH insidansında AB insidansı 
ve eğilimlerini ölçmek için kullanılabilecek veri kaynaklarını (bazıları yaygın bir şekilde bilinmeyen) tanımladığından 
dolayı bu bilgiler karar alıcılar ve araştırmacılar için faydalıdır. Ayrıca, toplama sistemleri arasındaki bazı farklılıkları 
ve önemli biçimde sistemler arasındaki müştereklik alanlarını da vurgulamaktadır. Birkaç Modernet ülkesindeki 
MHler’in alt kümesine dair bazı eğilim karşılaştırmalarıyla bir adım daha atılmıştır [13]. 
 Önerilen gelecekteki çalışma, özellikle ‘ortak bir şablonun’ tanımlanmasına doğru adım, burada sunulan 
sonuçların geçerliliğini ve kullanılırlığını daha da arttıracaktır. 
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Valenty; Almanya: Stefan Gravemeyer; Macaristan: Ferenc Kudász, Nagy Károly; İzlanda: Kristinn Tómasson; İrlanda 
Cumhuriyeti: Kieran Sludds, Peter Noone; İtalya: Giuseppe Campo; Makedonya: Elisaveta Estikova; Malta: Julian 
Mamo, Neville Calleja; Hollanda: Astrid Schop; Norveç: Axel Wannag, Yogi Samant, Hans Gravseth; İspanya: Begoña 
Martínez-Jarreta, Silvia Santo Domingo; İsviçre: David Miedinger; Birleşik Krallık: Melanie Carder. 
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Kilit noktalar 

 

 Modernet ağı üyeleri olan 20 Avrupa Birliği ülkesinde 

yapılan araştırmayla otuz üç meslek hastalığı sürveyans 

sistemi tanımlanmış ve açıklanmıştır. 

 Uluslararası düzeyde meslek hastalıkları sürveyansı için 

yedi değişkenin ortak bir şablona dahil edilmesi 

önerilmektedir. 

 İşle ilgili hastalıklardaki eğilimlerin ve insidansın geniş 

ölçekte izlenmesi için yapılandırılmış bir sistemi 

belirlemek ve önermek için ileri bir çalışma 

gerekmektedir. 
 

 

http://occmed.oxfordjournals.org/
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