
İşyeri Hekimliği 2013;63:30–37  
Gelişmiş erişim yayın tarihi 15 Ekim 2012 doi:10.1093/occmed/kqs181 

 

© Yazar 2012. İşyeri Hekimliği Topluluğu adına Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 
İzin almak için lütfen journals.permissions@oup.com adresine e-posta gönderiniz 

 
 

 
 

 
 

 
 

İndirildiği adres: http://occm
ed.oxfordjournals.org/ 6 N

isan 2016, A
m

sterdam
 Üniversitesi 

L. HUSSEY VE DİĞERLERİ: İŞLE İLGİLİ SAĞLIK SORUNU VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI  
 

Büyük Britanya’daki farklı kaynaklardan elde edilen işle ilgili 
sağlık sorunlarına ilişkin verilerin karşılaştırması 
 
L. Hussey, M. Carder, A. Money, S. Turner ve R. Agius 
 
İş ve Çevre Sağlığı Merkezi , Manchester Üniversitesi, Manchester, Birleşmiş Kırallık (UK). 
 
İletişim: L. Hussey, İş ve Çevre Sağlığı Merkezi (COEH), Manchester Üniversitesi, Oda No: C4.2, Ellen Wilkinson 
Binası, Oxford Yolu, Manchester M13 9PL, Birleşmiş Kırallık (UK). Tel: +44 (0)161 275 8492;  fax: +44 (0)161 275 
5506;  e-mail: louise.hussey@manchester.ac.uk 
 

Arka Plan  İşle ilgili sağlık sorunlarına ilişkin bilgilendirme politikası kararlarına bir dizi veri kaynağı katkı 
sağlamaktadır. 

Amaçlar  
 

Pek çok kaynaktan gelen beyana dayalı ve tıbbi olarak raporlanmış verileri karşılaştırmak ve Büyük 
Britanya genelinde işten kaynaklı sağlık sorunlarının tekrarlanma sıklığıyla ilgili tahminler belirleme 
konusunda getirdiği faydaları ve kısıtlamaları tartışmaktır. 

Yöntemler  
 

Kaynakların arasında Sağlık ve Meslek Raporlama ağı (THOR ve THOR-GP (PH THOR(Pratisyen 
Hekimlik)) ve işten kaynaklanan hasta beyanına dayalı işten kaynaklı hastalık (SWI) anketi yer 
almaktadır. SWI ile pratisyen hekimlerin, romatologların, psikiyatristlerin, dermatologların ve 
solunum yolları hastalıkları hekimlerinin (2006-2009) kullandığı THOR'dan gelen sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. THOR-PH verileri, hastanın sevk bilgilerini de içermektedir. 

Sonuçlar Genel tekrarlanma sıklığı hasta beyanına dayalı verilerden yararlanarak hesaplandığında en yüksek, 
klinik uzmanlarından gelen verilerle hesaplandığında ise en düşüktür. SWI oranları ruhsal 
hastalıklarda pratisyen hekimlerin belirlediği oranlardan daha yüksek iken (SWI 790, her 100.000 
çalışan için 500 PH), kas iskelet sistemi hastalıklarında (SWI 670, PH 684) ve deriyle ilgili teşhislerde 
(SWI 38, PH 152) yinelenme oranı pratisyen hekimlere göre daha yüksektir. Kas iskelet sistemi 
hastalıkları ve ruhsal hastalıklarında vakaların yalnızca birkaçı klinik uzmanlarına sevk edilmektedir 
(<%1). Deri hastalıkları (%15) ve solunum hastalıkları (%26) vakaları daha sık sevk edilmektedir. Vaka 
karışımları veri kaynaklarınca çeşitlilik göstermektedir. 

Sonuçlar  SWI THOR-PH'dan daha kapsamlıdır ancak bünyesindeki raporlamalar tıbbi görüşle 
desteklenmemektedir. Klinik uzmanlarının raporları hastalığın ciddiyeti ve sevk etme düzeni gibi ön 
yargılara tabidir. PH verileri, ikinci derece sağlık bakımı birimlerinden gelen raporların aksine daha 
hafif vakalarla ilgilenme ayrıcalığına sahiptir ve hastalık beyan eden bir yetişkinin hikayesinde işle ilgili 
hastalıkların tekrarlanma sıklığını daha iyi yansıtabilmektedir. 

Anahtar 
sözcükler 

Pratisyen hekimlik; tekrarlanma oranı; ruhsal hastalıkları; kas iskelet sistemi ile ilgili; meslekle ilgili; 
sevk; solunum yollarıyla ilgili; hasta beyanına dayanan sağlık sorunları; deriyle ilgili; iş kaynaklı. 

 
Giriş 
İşten kaynaklanan sağlık sorunlarına ilişkin verilerin toplanması, iş gücünün farklı sektörlerini etkileyen sağlık 
risklerini belirleyen faktörleri tespit etme açısından elzemdir. Bu bilgi, işten kaynaklı sağlık sorunu oluşması riskini 
ve hastalık izinlerini azaltmayı amaçlayan politik kararları değerlendirme ve yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. 
Birleşmiş Kırallık’ın genelinde veri kaynakları, Sağlık ve İş Araştırmaları ağının sürveyans şemalarını (THOR uzman 
şemaları ve THOR-PH (Pratisyen Hekimlik-THOR)) [1] ve Büyük Britanya ( BB; İngiltere, İskoçya, Galler ve Güney 
İrlanda’dan oluşur, Kuzey İrlanda’yı kapsamaz) için hasta beyanına dayalı işten kaynaklı hastalıklar anketi (SWI) [2] 
(Tablo 1) verilerini de kapsamaktadır. Bu şemalar, toplum sağlığına ‘hastalık piramidi yükünün’ bir uyarlaması olan 
‘işten kaynaklı sağlık sorunları piramidinin’ (Şekil 1) farklı katmanlarından veriler toplamaktadır [3]. 
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 Her şema çeşitli avantajlara ve dezavantajlara sahiptir, ayrıca işten kaynaklı sağlık sorunlarının (örneğin; 
endüstriye göre ya da belirli hastalıklara göre oranlar) belirli bir unsuruna ilişkin güvenilir tahminlerde 
bulunmaktadır. SWI, vakaların tıp doktorlarına danışılmasını gerektirmediği için daha kısıtlıdır; bu nedenle 
tekrarlanma sıklığı oranları, tıbbi görüşe dayanan işten kaynaklanma durumunu esas alan diğer çalışmalardan 
farklılık gösterebilmektedir [5,6]. THOR-PH raporları, bir vakanın işten kaynaklı olup olmayacağına karar verme 
becerisine ve mesleki tıp alanında diploma derecesine (DOccMed) sahip pratisyen hekimlerin görüşlerinden 
oluşmaktadır. Diğer THOR raporları uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren uzmanların tebliğlerinden oluşmaktadır. 

 
 THOR ve THOR-PH’ye katılan klinik uzmanları ve pratisyen hekimler (Tablo 1) iki farklı örnekleme zamanı 
şeklinde rapor vermektedir; bazı hekimler yılın her ayı (‘asıl’ raporlayıcılar) rapor verirken, diğerleri yılın belirli bir 
ayını seçip (örnek raporlayıcılar) rapor vermektedir. [7] Katılımcılar muayene ettikleri hastaların işten dolayı ortaya 
çıkan ya da kötüleşen sağlık sorunları olduğunu düşünürse, demografik bilgileri, teşhis/belirtileri, hastanın 
mesleğini, çalıştığı endüstriyi ve şüphe edilen etken maddeyi/görevi/olayı bildirmektedir. Pratisyen hekimler 
ayrıca hastalık raporu ve sevki hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgi ya elektronik (çevrim içi form yoluyla) ya da eski 
yöntemler kullanarak raporlama kâğıdının gönderilmesi şeklinde raporlanmaktadır [8–12]. SWI veri toplama 
prosedürleri başka bir yayında ayrıntılı olarak tarif edilmiştir[4] ancak kısaca açıklamak gerekirse, İş Gücü 
Araştırması (LFS) kapsamında örnek olarak alınan kişilerle, araştırma öncesindeki 12 ay içerisinde işten 
kaynaklandığını düşündükleri hastalıklar ve yaralanmalar hakkında görüşüldükten sonra, iki takvim yılına yayılan 
bu sürenin ortalamalarını yansıtan sonuçlar yayınlanmıştır [4]. SWI yalnızca yanıtlayıcı tarafından en çok ciddiye 
alınan bölümleri kapsamaktadır. Bunun aksine, THOR/ THOR-PH’deki herhangi bir sayıdaki teşhis eş zamanlı 
hastalık vakalarını da kapsayabilir. 
 
 
 

Tablo 1. Büyük Britanya’da işten kaynaklı sağlık sorunu verilerine ilişkin veri toplayan sürveyans şemaları 

Şema adı Tam isim Rapor eden birim Meslekte geçirdiği yıl Rapor edilen veriler 

SWI Hasta Beyanına Dayalı İşten 
Kaynaklı Hastalıklar Anketi 

LFS kapsamında örnek 
olarak alınan kişiler 

2001’den günümüze, 
verilen 2 yıla uzanan 
12 ayın ortalaması 
olarak sunulan 
veriler 

İşten kaynaklı sağlık 
sorunlarının tüm 
kategorileri 

THOR-PH Pratisyen hekimlikle Sağlık ve 
İş Araştırmaları ağı 

Mesleki tıp alanında 
diploma derecesi olan 
pratisyen hekimler 

Haziran 2005’ten 
günümüze 

İşten kaynaklı sağlık 
sorunlarının tüm 
kategorileri 

SWORD  
(KILIÇ) 

İşten kaynaklı hastalıkların 
sürveyansı 
Solunum yolları hastalıkları 

Göğüs doktorları 1989’dan günümüze İşten kaynaklı solunum 
yolu hastalığı 

EPIDERM Mesleki cilt sürveyansı Dermatologlar 1993’den günümüze İşten kaynaklı cilt 
hastalıkları 

MOSS Mesleki Kas-iskelet Sistemi 
Sürveyansı 

Romatologlar 1997–2009 İşten kaynaklı kas iskelet 
sistemi hastalıkları 

SOSMI Ruhsal Hastalıkları Sürveyansı Psikiyatristler 1999–2009 İşten kaynaklı ruhsal 
hastalıklar 
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Şekil 1. İşten kaynaklı sağlık sorunları piramidi (2009). 
 
 Şemalar ülke genelini temsil etmektedir. SWI ülke genelinin temsil edilmesini garanti altına almak amacıyla 
coğrafi sınıflandırma yapan örnekleme stratejisi oluşturmuştur [4]. THOR ülke çapında şartları sağlayan uzmanları 
çalışmaya dahil etmektedir (bölgesel katılım farklılık gösterebilmektedir). THOR Pratisyen Hekimlerinin çoğu, 
Birleşmiş Kırallık genelindeki uzaktan öğrenme kurslarından seçilmiştir ve erken değerlendirme ulusal düzeyde 
temsil ettiklerini göstermektedir [8,13]. Ancak, şartları uyan tüm uzmanlar THOR'da yer almamakta olup, Birleşmiş 
Kırallık'daki pratisyen hekimlerin yaklaşık %4'ü DoccMed eğitimi aldığı için yalnızca bu topluluk THOR-PH'de yer 
alabilmektedir [14,15]. Tekrarlanma sıklığı oranları bu nedenle tahmini olarak belirlenmekte olup varsayımlara ve 
ihtarlara tabiidir [13,16]. 
 Bu çalışmada, SWI, THOR-PH ve THOR'un klinik uzmanları (romatologlar, psikiyatristler, dermatologlar ve 
solunum yolları hastalıkları uzmanları) şemalarından gelen raporları karşılaştırarak Büyük Britanya genelinde işle 
ilgili sağlık sorunlarının kapsamlı bir portresini oluşturmayı amaçladık. Bu kaynaklardan gelen verilerin 
karşılaştırması (THOR-PH'den elde edilen sevk bilgileri dahil) çeşitli sağlık bakımı hizmeti tedarikçileri üzerindeki 
yükün hem de birincil ve ikincil sağlık bakımı hizmetlerinden rapor edilen veriler arasındaki ilişkinin daha detaylı 
incelenmesini sağlamaktadır. 
 
Yöntemler 
 
Aynı zaman aralığına ilişkin tam takvim yıllarının bilgilerini karşılaştırmak amacıyla, 2006'dan 2009'un sonuna dek 
rapor edilen işle ilgili tüm sağlık sorunu vakalarına ilişkin verileri analiz ettik. THOR verileriyle aynı zamanı 
kapsaması ve böylece karşılaştırmayı yapabilmek amacıyla, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 yıllarındaki SWI 
verilerinin ortalamasını aldık. SWI'ın Kuzey İrlanda'dan elde edilen verileri kapsamaması nedeniyle ve 
karşılaştırmayı yalnızca Büyük Britanya oranlarıyla kısıtlamak amacıyla, Birleşmiş Kırallık'ın bu kısmından gelen 
vakalar THOR ve THOR-PH verilerinden çıkarılmıştır. 
 THOR-PH ve SWI kas-iskelet sistemi, ruhsal hastalığı, deri, solunum yolları ve 'diğer' (odiyolojik, enfeksiyon, 
nörolojik, kardiyovasküler vb.) olarak kategorize edilen beş teşhis grubuna giren işle ilgili tüm sağlık sorunu 
türlerine ilişkin veri toplamaktadır. THOR-PH yaralanma verilerini de dahil etmektedir, ancak SWI'da bu bilgi 
görüşmeyi yapan kişi tarafından çıkartılmakta ve İşyeri Yaralanma Anketi'nin (WIS) tabanını oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, iki şemayı karşılaştırmak amacıyla, yaralanma verilerini (İngiltere genelinde vakaların yaklaşık olarak 
%13'ünü oluşturmaktadır) çıkardık. THOR-PH tarafından rapor edilen vakalar THOR-PH araştırmacıları tarafından 
hastalık ya da yaralanma olarak kodlanmıştır. Örneğin, bir vaka 'sırt ağrısı' (böylelikle kas-iskelet sistemi 

THOR 1300 Klinik Uzmanı 
& 400 İşyeri Hekimi THOR 

vakaları 

Klinik Uzmanları 
 

Sevkten önce çözüm 
 

Bazıları sevk edilmiş,  
bir Pratisyen Hekim tarafından 

bakılmış 

Tıbbi müdahale yok 

THOR-PH İşyeri 
hekimliğinde eğitim almış 
250-300 pratisyen hekim 

SWI İşgücü Araştırması 
içerisinde incelenen nüfus 
örneği (55.000 hanehalkı) [4] 
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kategorisine dahil olmaktadır) ya da 'sırt sakatlanması' (bu durumda analizde kullanılmaz) olarak 
sınıflandırılabilmektedir. Teşhislerin yanlış sınıflandırılmasından kaçınmak için, Dünya Sağlık Örgütü [17] tarafından 
hastalık ve yaralanmayı tanımlamak için kullanılan bir sistemi ve halka açık kliniklerde işle ilgili hastalıkları ve 
yaralanmaları kayıt altına almak amacıyla kullanılan yöntemleri benimsedik [18]. Bu yöntemlere göre, 'yaralanma; 
zararın ya da incinmenin hemen ortaya çıktığı tek bir travmatik olayın sonucudur' ve 'hastalık; bir etken maddeye 
ya da olaya tekrarlanan ya da uzun döneme yayılan maruz kalmanın sonucudur'. 
 THOR-PH'nin yinelenme oranını ve tekabül ettiği THOR uzman şemasını benzer yöntemler kullanarak 
[13,16] ve bunları THOR-PH sevk oranlarıyla karşılaştırarak hesapladık. Yıllık tahminleri 'örnek' raporlayıcılardan 
gelen vakaları 12 ile çarptıktan sonra, 'asıl' raporlayıcılar tarafından tebliğ edilen vakalara ekleyerek hesapladık. 
Sonrasında, ulusal nüfus için bir numeratör tahmin etmek üzere verilerin dış değerlemesini yapacak raportörlerin 
yanıt oranlarına ve uygun GB doktorlarının tahmini katılım oranına yönelik bu numeratör verilerini düzelttik. 
PHler’in yarı zamanlı uygulamasına yönelik THOR-PH verilerini düzelttik.Önceki çalışmalardan birinde, Büyük 
Britanya'da hekimlik yapan ve çalışma yaşına gelmiş hastaları muayene eden, yani THOR'a rapor verebilecek 
nitelikte olan hekimlerin sayısını tahminen belirlemeye çalıştık.[16] 
 SWI numaralandırıcısı Büyük Britanya için tahmini değerleri belirlemek amacıyla örnekleme oranına göre 
ayarlanmıştır [4]. Numaralandırıcı verilerin tüm kaynakları için, tekrarlanma sıklıklarını hesaplamak için 
denominator olarak LFS bilgileri kullanılmıştır. Mezotelyoma ve deri neoplazması gibi uzun latanslı hastalıklarda, 
izoleli nüfus verileri yerine Büyük Britanya'nin çalışan nüfusunu tahminen belirlemek amacıyla güncel (2006-2009) 
LFS denominator verilerinin kullanılmasında veri uyuşmazlıkları meydana gelebilir ancak şu an 'optimum' izole 
periyodunun ne olması gerektiği belli değildir. 
 Tekrarlanma sıklığı oranlarını hesapladıktan sonra, sevk düzenlerini ve farklı raporlama gruplarından gelen 
teşhise dayalı vaka karışımlarını karşılaştırdık. SWI verileri için teşhise dayanan/anatomik alt bölümleri yalnızca kas 
iskelet sistemi bozukluklarında mümkündür. THOR uzmanlarından gelen tekrarlanma sıklığı oranlarını THOR-
PH'den hastane danışmanlarına gelen sevk oranlarıyla, tekrarlanma sıklığı oranlarını hesaplayarak karşılaştırdık. 
 THOR için Çok merkezli Araştırma Etik Komitesi’nin onayı alınmıştır (Referans no MREC 02/8/72). 
 
Sonuçlar 
 
İşten kaynaklı sağlık sorunlarının yinelenme oranı hasta beyanına dayanan verilerde en yüksek değerde iken, klinik 
uzmanlarının raporlarında en düşüktür (Tablo 2). THOR-PH oranlarıyla SWI tekrarlanma sıklığı oranlarının 
karşılaştırması teşhis kategorisi açısından farklılık göstermiştir. SWI ruhsal sağlığına, solunuma ve özellikle ‘diğer’ 
teşhislere ilişkin daha yüksek oranlara sahipken (PH verilerinden dokuz kat daha yüksektir), THOR-PH tekrarlanma 
sıklığı oranları SWI’a kıyasla kas-iskelet sistemi ve ciltle ilgili teşhislerinde daha yüksektir. 
 Katılım oranları tıbbi uzmanlık açısından da farklılık göstermektedir (göğüs hastalıkları uzmanları %73, 
dermatologlar %69, romatologlar %39 ve psikiyatristler %10). Ruhsal hastalıklarına ilişkin yinelenme oranı en çok 
düzenleme gerektiren orandır çünkü Büyük Britanya genelinde kıstaslara uygun psikiyatristlerin katılım oranı 
düşüktür.  
 Dört teşhis kategorisine ilişkin klinik uzmanların oranları, genel olarak birbirine benzer düzeydedir, ancak 
ruhsal hastalıkları (psikiyatristlerce raporlandığı gibi) oransal olarak daha yüksektir. 
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Tablo 2. Büyük Britanya genelinde hasta beyanına dayanan tekrarlanma sıklığı oranları, pratisyen hekimlerden ve klinik 
uzmanlarından gelen raporlar 2006-2009. SWI, THOR-PH ve THOR (MOSS, SOSMI, EPIDERM ve SWORD) 
 
Tanı 
grubu 

Hasta tarafından bildirim (SWI)      Pratisyen hekimler (THOR-GP(PH))      Klinik uzmanları (THOR) 

Vaka sayısı 
2006 – 2009 
(yıllık 
ortalama) 
 

Tahmini 
GB vaka 
sayısı 

 

Çalışan 
100.000 
kişide 
insidans 
oranı 

 

Vaka sayısı 
2006 – 
2009 (yıllık 
ortalama) 

 

Tahmini GB 
vaka sayısı 

 

Çalışan 
100.000 
kişide 
insidans 
oranı 

 

Vaka sayısı 
2006 – 
2009 (yıllık 
ortalama) 

 

Tahmini  
GB vaka 
sayısı 

 

Çalışan 
100.000 
kişide 
insidans 
oranı 

  
Kas-iskelet 
bozukluğu 

b  200 000 670 578 191 209 684 1543 5274 19 

Ruhsal hastalık 
 

b  236 000 790 423 139 888 500 1526 23 121 83 

Cilt 
 

b  11 000 38 128 42 463 152 2194 3654 13 
Solunum 
 

b  16 000 54 32 10 595 38 2496 4514 16 
Diğer 
 

b  112 000 368 35 11 423 41 c c c 
Toplam 
 

b  575 000 1920 1171d 387 715d 1387d 7759 36 563 131 

a Gösterilen klinik uzmanlık oranları, Büyük Britanya genelindeki tahmini kayıp vakalara göre yeniden düzenlenmiştir. 
b‘Vaka sayısı’ SWI için belirtilmemiştir. 
c ’Diğer’ teşhisler için hiçbir THOR muadili klinik uzman şeması bulunmamaktadır. 
d Bazı vakalarda eş zamanlı hastalıklar olduğundan teşhis gruplarının toplamından daha az çıkan vakaların sayısı. 

 
 Pratisyen hekimler vakaların %7’sini klinik uzmanlarına sevk etmiştir. THOR-PH’nin kas iskelet sistemi ve 
ruhsal hastalıkları vakalarının yalnızca küçük bir kısmı romatologlara ya da psikiyatristlere sevk edilirken, cilt ve 
solunum yolları hastalıkları vakaları ikinci derece sağlık bakımı birimlerine sevk edilme konusunda daha yüksek 
oranlara sahiptir (Şekil 2). Cilt ve solunum yolları hastalıklarının büyük çoğunluğu kontak dermatit ve astım olup, 
yalnızca bu hastalıklar için sevk oranları sırasıyla %15 ve %17’dir. 
 Kıstaslara uygun hekimlerin çalışmaya katılmaması nedeniyle kayıt altına alınamayan Büyük Britanya 
vakalarına ilişkin düzenlenmiş ve düzenlenmemiş klinik uzman şemalarından hesaplanan yinelenme oranlarını 
rapor etmekteyiz (Şekil 2). Düzenlenen şekliyle uzmanlardan gelen yinelenme oranı, cilt hastalıkları hariç tüm 
teşhis kategorilerinde sev oranlarından daha yüksektir. Ruhsal hastalıklarına ilişkin yinelenme sıklığı oranı 
(düzenlenen klinik uzman yinelenme oranı/sevk oranı) diğer teşhislerden çok daha yüksektir (oranlar: ruhsal 
hastalıkları 20.8, kas iskelet sistemi 4.8, solunum yolları 1.5 ve cilt 0.6). 
 Cilt ve solunum yolları hastalıklarında sevkler çoğunlukla ikinci derece sağlık bakımı sunan uzmanlara 
yapılmaktadır, ancak kas-iskelet sistemi ve ruhsal hastalıkları vakaları çoğunlukla topluma hizmet veren sağlık 
uzmanlarına sevk edilmektedir (Tablo 3). Romatologlara sevk edilen kas iskelet sistemi hastalıkları vakası, 
ortopedik cerrahlara sevk edilen vaka sayısından azdır. 
 

 
 

Şekil 2. THOR-PH vakalarının yinelenme sevk oranları ve uzmanların raporladığı yinelenme oranları (BB genelindeki kayıp 
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vakalarına göre yeniden düzenlenmiş ve düzenle 
nmemiş) THOR-PH, MOSS, SOSMI, EPIDERM ve SWORD 2006–2009. 
 
 

  
 Tablo 4 vakaların oransal dağılımını ve her veri kaynağındaki vaka karışımını göstermektedir. SWI raporları büyük oranda 
sırt ağrısından (%41) oluşmaktadır ancak bu oran sürveyans piramidinin daha üst katmanlarında azalmaktadır (THOR-PH’de 
%28; romatologların raporlarında %9). Vaka karışımları diğer teşhis kategorilerine ilişkin raporlama şemalarında farklılık 
göstermektedir; psikiyatristler anksiyete/depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) vakalarını daha çok rapor 
ederken, pratisyen hekimler tarafından rapor edilen ruhsal hastalığı vakalarının çoğu ‘stres’ olarak tanımlanmıştır. Hem PH 
hem de dermatologlar tarafından rapor edilen çoğu cilt teşhisi kontakt dermatitdir. Dermatologlar tarafından rapor edilen 
vakaların %26’sı cilt neoplazmasıdır, ancak bu vakalar PH raporlarının yalnızca %1’ini oluşturmaktadır. THOR-PH’ye rapor 
edilen solunum vakalarının yarısı astım ya da astımla ilgili belirtilerdir. Göğüs uzmanlarınca rapor edilen vakaların çoğunluğu, 
mezotelyoma ve iyi huylu plevra hastalığı gibi uzun vadeli hastalıklardır. 

Tablo 3. THOR-PH hasta sevkleri (gerçek vakalar 2006–2009) 

Sevk türü Kas iskelet 
sistemi, n (%) 

Ruhsal hastalığı, n 
(%) 

Deri, n (%) Solunum, n (%) 

Belirtilmemiştir 1461 (75) 1244 (85) 349 (84) 74 (70) 

THOR klinik uzmanlık (romatoloji, psikiyatri, 
dermatoloji ve solunum uzmanı) 

13 (1) 12 (1) 62 (15) 28 (26) 

Diğer klinik uzmanlık,örn; ortopedist ve nörolog. 109 (6) 12 (1) 0 (0) 1 (1) 
Topluluk bazlı sağlık uzmanları (örneğin     

fizyoterapi ve danışmanlı hizmetleri) 
296 (15) 151 (10) 0 (0) 0 (0) 

İş sağlığı hizmetleri 22 (1) 25 (2) 3 (1) 0 (0) 
Diğer 46 (2) 15 (1) 0 (0) 3 (3) 
Toplam 1947 (100) 1459 (100) 414 (100) 106 (100) 

Tablo 4. SWI, THOR-PH ve THOR’a (2006-2009) rapor edilen kas iskelet sistemi, ruhsal hastalığı, cilt ve solunum yolları 
  

 
 Hasta tarafından bildirimler 

(SWI) 
Pratisyen Hekimler (THOR-
PH) 

Klinik Uzmanları (THOR) 

 Tahmini PH vaka sayısı n (%) Vaka sayısı n (%)  Vaka sayısı n (%) 

Kas-iskelet anatomik bölge  
 

 
 

 
    Üst ekstremite veya boyun 90 000 (45) 1450 (60) 4988 (80) 

   Sırt 81 000 (41) 676 (28) 543 (9) 
   Alt ekstremite 29 000 (15) 229 (9) 567 (9) 
   Diğer _ 75 (3) 164 (3) 
   Toplam kas-iskelet bozukluğu tanısı 200 000 (100) 2430 (100)b 6526 (100)b 
Ruhsal hastalık tanısı    
   Kaygı/depresyon _ 714 (42) 4077 (63) 
   Stres _ 964 (57) 416 (6) 
   Travma sonrası stres bozukluğu _ 11 (<1) 649 (10) 
   Diğer _ 11 (<1) 1338 (21) 
   Toplam ruhsal hastalık tanısı 236 000 (100) 1700 (100)b 6480 (100)b 
Cilt tanıları    
   Kontakt dermatit _ 422 (82) 5911 (66) 
   Enfeksiyon _ 57 (11) 34 (0.4) 
   Tümör _ 4 (1) 2280 (26) 
   Diğer _ 32 (6) 694 (8) 
   Toplam cilt tanısı 11 000 (100) 515 (100)b    8919 (100)b 
Solunum tanısı    
   Astım/astım semptomları _ 65 (50) 1200 (12) 
   Uzun latanslı hastalıklar _ 18 (14) 7000 (69) 
   Rinit _ 13 (10) 90 (1) 
   Diğer _ 35 (27) 1892 (19) 
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Tartışma 
 
İşten kaynaklı sağlık sorunlarının yinelenme oranları tıbbi uzmanlık arttıkça azalmaktadır, ancak bu durum tüm 
teşhis kategorileri için geçerli değildir. Ruhsal hastalıklarının, solunum hastalıklarının ve 'diğer' teşhislerin 
yinelenme oranları hasta beyanına dayanan verilerde en yüksek değerdeyken, pratisyen hekim raporlarında kas 
iskelet sistemi ve cilt ile ilgili teşhisler en yüksek orandadır. Cilt ve solunum yolları vakaları, orantısal olarak 
psikolojik ve kas iskelet sistemi vakalarından daha fazla klinik uzmanlara sevk edilmektedir. Vaka karışımları, işten 
kaynaklı sağlık sorunları piramidinin üç ayrı katmanından alınmıştır. 
 Klinik uzmanların ve pratisyen hekimlerin rapor verdiği iki farklı THOR'u kıyaslamak çok kolaydır çünkü veri 
toplama şekli birbirine oldukça benzemektedir [8–12],ancak SWI verileri daha farklı yollardan elde edilmektedir 
[4]. SWI verileri ön yargıya tabiidir, çünkü son 12 ay içindeki olaylar hakkında katılımcıların rapor etmesi 
istenmiştir. Ayrıca, LFS mülakatlarının yaklaşık olarak üçte biri, verilerin doğruluğunu etkileyebilecek aracılar 
tarafından (yani eş, kardeş vb.) toplanmaktadır [4]. THOR'un pratisyen hekimleri, genellikle hastaları muayene 
ettikleri zaman elektronik ortamda vakaları rapor etmektedir ancak uzmanlar tarafından aylık raporlama süresi 
sonunda posta yoluyla bildirilen raporlar ön yargıya daha yatkın olabilmektedir. 
 Daha az sayıdaki raporlardan (cilt ve solunum vakaları) elde edilen tahmini değerler, hem THOR-PH hem SWI'a 
sık sık rapor edilen kas iskelet sistemi ve ruhsal hastalıkları vakaları kadar güvenilir değildir [2,8]. 
 Raporlama şemaları, nüfusun farklı alt gruplarından veri toplamaktadır, bu nedenle yinelenme oranlarının 
çeşitlilik göstermesi olağandır. SWI yinelenme oranları daha yüksek olup daha fazla sayıda ve daha az ciddiyet arz 
eden vakalar yakalayabilmektedir. Klinik uzmanları tarafından rapor edilen çoğu vaka, daha ciddi olma ve 
pratisyen hekimlerince sevk edilme ihtimali taşımaktadır. Ancak, kas iskelet sistemi ve cilt sorunları için SWI 
oranları PH oranlarından düşüktür. Bir önceki araştırma, kol ağrısının işçiler tarafından sıklıkla işle ilgili nedenlere 
bağlandığını öne sürmektedir [19]. Sonuçlarımız, pratisyen hekimlerin muhtemelen, tıbbi müdahale gerektiren 
belirtileri olduğunu düşünen hastaları muayene etmesi, böylece daha az vaka saptamasına rağmen pratisyen 
hekimlerce teşhis edilen kas iskelet sistemi bozukluklarında daha yüksek değerler ortaya koymuştur. SWI 
katılımcıları, işten kaynaklı alerji ve hastalığa maruz kalma, dermatit/egzama ya da astım/astımla ilgili belirtiler gibi 
çalışanda mevcut olan sağlık sorunlarının iş nedeniyle kötüleşme potansiyelinin yeterince bilincinde olmayabilir. İş 
sağlığı eğitimi almış pratisyen hekimler işten kaynaklı risk unsurlarının daha fazla bilincinde olmalı, THOR/THOR-
PH'ye katılan klinik çalışanları iş sağlığı hakkında daha ilgili davranmalıdır. 
 SWI yalnızca en ciddi bölümleri dahil etmektedir ve şahıslar iş sağlığı eğitimi almış PH'lerden farklı şekilde 
rahatsızlıkları işe bağlayabilmektedir. Buna ek olarak, hastalar işe gidememelerine neden olan rahatsızlıkları daha 
ciddiye alabilmektedir. İşten kaynaklı hastalık iznine ilişkin önceki THOR-PH çalışmaları, ruhsal hastalıkları 
vakalarının %79'unun, kas iskelet sistemi vakalarının %42'sine ve cilt vakalarının %15'ine kıyasla hasta raporu 
aldığını göstermiştir[8]. 
 Hasta beyanına dayalı diğer işten kaynaklı sağlık sorunlarının SWI oranı pratisyen hekim oranından dokuz kat 
daha fazladır. Bağımsız şahıslar işle ilgili bir durumu sağlıklarının bozulmasına gerekçe olarak gösterebilirken, PHler 
bu durumları işten kaynaklı olmayan faktörlere (beslenme, egzersiz ve aile geçmişi gibi) bağlamakta, böylece bu 
tür vakalar THOR-PH’ye nadiren rapor edilmektedir. 
 PH’lerin, teşhis kategorisi açısından bakıldığında sevk oranlarındaki farklılıklar başka bir bölümde tartışılmıştır 
[20]. Klinik rehberliğe göre, kas iskelet sistemi ve ruhsal hastalıkları vakaları cilt ve solunum yolları teşhislerine 
kıyasla nadiren hastanelerdeki uzmanlara sevk edilmektedir. Cilt ve solunum yollarıyla ilgili teşhisler üzerine özel 
kliniklerde alerji ya da efor testi için sevk önerilmektedir [21–24]. PH tarafından sevk edilen vakalar, ikinci derece 
sağlık bakımı hizmetlerindeki yinelenme oranını oluştursaydı, yinelenme oranlarının benzer olması gerekirdi 
(böylece yinelenme oranı 1 olurdu). Ancak, hastalanma kıstasları daha tarafsız olan bu teşhis kategorileri (cilt ve 
solunum yolları) için yinelenme sıklığı oranı en az düzeydedir. Cilt hastalıklarının sevk oranı, uzmanların sevk 
oranından daha yüksektir. Uzmanların raporladığı ve yinelenme oranlarını oluşturan vakaların THOR-PH’den 
(yaklaşık olarak Büyük Britanya’daki PH’lerin %1’i) çıkması olası değildir, ancak iş sağlığı üzerine eğitim almamış 
PH’lerden çıkması ihtimal dahilindedir. Rehberlik[22] işten kaynaklı dermatit ( THOR-PH’nin cilt vakalarının %82) 
teşhisinin objektif şekilde (alerji testi ile) doğrulanması gerekmektedir ve teşhis yalnızca kabul edilebilir mesleki 
geçmişe dayanmamalıdır. Belki de iş sağlığı eğitimi almış PH’ler bu rehberliğin daha fazla bilincindedir ve bu 
nedenle hastaları tetkik amacıyla sevk etmeleri daha olasıdır. 
 Ruhsal hastalıklarının yüksek yinelenme oranı, Büyük Britanya’nın rapor edilmeyen vakalarını dikkate 

   Toplam solunum tanısı 16 000 (100) 131 (100)b 10 182 (100)b 

a-Yayınlanmayan vaka sayıları nedeniyle Büyük Britanya tahmini değerleri kullanılmıştır. 
b-Toplam teşhis sayısı, Tablo 1'de yer alan vaka sayısından büyüktür çünkü bazı vakalar eş zamanlı gerçekleşmiştir. 
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alarak, bu vakalara göre yeniden düzenleme yöntemimizden (araştırma aşamasındadır) kaynaklanabilir. SOSMI’de 
yer alabilecek kıstaslardaki psikiyatristlerin sayısını belirlemek, diğer klinik uzmanlıklarına kıyasla oldukça zordur 
[12,16]. Bazı psikiyatri alt uzmanlık alanları, SOSMI katılımı için uygun değildir (ör. çocuk ve yaşlı psikiyatrisi) ; 
bunların ölçülmesi zordur. 
 
Romatologların raporladığı vakaların yalnızca %9’u sırt ağrısıdır. Bu durum, son yıllardaki sırt ağrısı hizmetlerinin 
ve triyaj işlemlerinin kullanımındaki artış gözlemlendiğinde oldukça şaşırtıcıdır [25,26]. THOR-PH’ye rapor edilen 
kas iskelet sistemi bozukluğu vakaları içinde oldukça az sayıda işten kaynaklı rahatsızlık romatologlara sevk 
edilirken, çoğu vaka ortopedik cerrahlara sevk edilmiştir. Artirit gibi ateşli hastalıklar daha çok romatologlara sevk 
edilmektedir ve bu hastalıkların sebebi olarak işi göstermek oldukça zordur. 
 Psikiyatristler PH’lerden oldukça farklı bir vaka karışımı rapor etmektedir. THOR dahilindeki çalışmalar [27,28], 
rapor edici gruplar arasındaki raporlama alışkanlıkları, farklı teşhis adlandırması, kroniklik/hastalığın ciddiyeti, 
NICE rehberliğine [24] uygun olarak birinci derece bakım hizmetlerinde tedavi edilen ‘stres’ vakalarından çok farklı 
klinik vaka karışımlarından kaynaklanmaktadır. PTSD gibi daha ciddi görülen vakalarda, ikinci derece bakım 
hizmetlerine sevk edilmeye eğilim gösterilmektedir, zira rehberlik ‘tedavi ayakta tedavi edilebilen hastalara 
yapıldı' şekilde olmalıdır tavsiyesinde bulunmaktadır [29]. 
 Birinci ve ikinci derece bakım hizmetlerinden rapor edilen cilt ve solunum yolları vakaları arasındaki teşhisle 
ilgili farklılıklar vakanın ciddiyetine bağlıdır. Deri neoplaziyası ve mezotelyoma gibi uzun soluklu hastalıklardan 
yalnızca birkaçı PH tarafından rapor edilmektedir, ancak bu tür vakalar dermatolog ve solunum yolları uzmanları 
tarafından rapor edilen vakaların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
 Bu çalışma, toplumdaki ve PH kliniklerindeki işten kaynaklı sağlık sorunlarının (ve hastalık izninin) yüksek 
değerlerde olmasının [8,30] kas iskelet sistemi bozuklukları ve ruhsal hastalıklarından kaynaklandığını, ancak son 
derece az sayıda vakanın ikinci derece sağlık hizmetlerine sevk edildiğini vurgulamaktadır. Dahası, işten 
kaynaklanan kontakt dermatit ve astım gibi vakalarda, PH tarafından rapor edilen vakaların büyük çoğunluğu 
DoccMed eğitimi almış PH’ler tarafından sevk edilmemiştir. Diğer PH için sevk oranı bilinmemektedir. Bu verileri 
kullanarak Büyük Britanya genelinde ‘gerçek’ yinelenme oranı belirlemek mümkün olmayabilir. Çünkü farklı 
seviyedeki tıp uzmanlıklarından teşhis ve hastalığın işten kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirme 
konusunda aynı oranda doğruluk beklenemez. Ayrıca, farklı araçlar kullanılarak farklı düzeyde ciddiyet arz eden 
hastalıkları ölçülmeye çalışılmaktadır . 
 Ancak bu çalışma şemaların güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmaktadır. Ayrıca SWI, THOR-PH ve THOR klinik 
uzmanlar’dan gelen verilerin karşılaştırılmasının işten kaynaklı sağlık sorunlarına ilişkin daha büyük bir çerçeve 
oluşturulmasına ve hastanın algılamasına dayanan sağlık sorunları ile birinci ve ikinci derece sağlık bakım 
hizmetlerince tanımlanan sağlık sorunları arasındaki ilişkiye yardım ettiğini vurgulamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önemli noktalar 
 
• İşten kaynaklı sağlık sorunlarının yinelenme 

oranları hasta beyanına dayanan verilerde en 
yüksektir ve daha kapsamlıdır. Ancak bu raporlar, 
PH ve klinik uzmanlarının raporlarındaki gibi (THOR 
uzman şemalarına ve THOR-PH’ye raporlarken) 
tıbbi görüş alınarak desteklenmemektedir. 

• İşten kaynaklı kas iskelet sistemi ya da psikolojik 
sorunların yinelenme oranının yüksek olmasına 
rağmen, bu rahatsızlıklar nadiren ikinci dere bakım 
hizmetlerine sevk edilmektedir. Aksine, cilt ve 
solunum vakaları, klinik rehberliğinde tavsiye 
edilmemesine rağmen daha sık sevk edilmektedir. 

• Üç aşamalı işle ilgili sağlık sorunları piramidi farklı 
vaka karışımlarını göstermektedir. Klinik uzmanı 
tarafından verilen raporlar hastalığın ciddiyeti ve 
sevk düzeni nedeniyle ön yargılı olacaktır. 
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Fonlama 
Sağlık ve Emniyet İdaresi (4307/R56.069, 4496/ R60.002 to R.A. ve müfettişler). 
 
Notlar 
Yazarlar, THOR ve THOR-PH’de katılım gösteren tüm katılımcı hekimlere teşekkür etmektedir. 
 
Çıkar çatışması  
Beyan edilmemiştir. 
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